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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
plenària ordinària. El punt únic del dia era el debat del dictamen
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei
9662/08, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2009.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport al colAlectiu de capellans, religiosos i
religioses secularitzats.

No obstant això s’ha arribat a un acord per tal de fer una
declaració institucional del Parlament de les Illes Balears de
suport al colAlectiu de capellans, religiosos i religioses
secularitzats. En donarà lectura el secretari segon de la Mesa.

EL SR. SECRETARI SEGON:

“La incorporació a la Seguretat Social de capellans,
religiosos i religioses de l’Església Catòlica duta a terme els
anys 1978 i 1982 va tenir efectes a partir de la data d’entrada en
vigor de les corresponents disposicions normatives. Aquesta
limitació ha produït efectes de desprotecció a les persones que
amb anterioritat a aquesta incorporació havien procedit a la seva
secularització, ja que el temps que aquestes persones havien
exercit el seu ministeri o la seva professió religiosa no va ser
computada a efectes de cotització.

Per donar solució a aquesta problemàtica, la disposició
addicional desena de la Llei 13/1996, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, facultà el Govern per adoptar
les mesures oportunes que permetessin computar com a cotitzats
a la Seguretat Socials els períodes de ministeri sacerdotal o
professió religiosa de les persones secularitzades amb
anterioritat a l’entrada en vigor de les normes descrites
d’incorporació a la Seguretat Social.

Aquesta disposició addicional partia d’un principi d’acord
entre l’Administració de l’Estat, l’Església Catòlica i el
colAlectiu de secularitzats. El desenvolupament posterior, però,
no ha cobert els objectius marcats, donada l’exigència d’una alta
capitalització del cost de la pensió. Aquesta situació ha estat
tractada en diferents ocasions tant en el Congrés dels Diputats
com en el Senat, així com a les assemblees legislatives d’altres
comunitats autònomes, i cada una d’aquestes vegades s’ha
arribat a la mateixa conclusió: és incomprensible que entre tots
trobem la fórmula adient per donar suport al colAlectiu de
capellans, religiosos i religioses secularitzats que pateixen
aquesta situació de desigualtat. 

És per això que des del Parlament de les Illes Balears, fent-
nos ressò de les peticions del colAlectiu de capellans, religiosos
i religioses secularitzats de les Illes Balears, volem manifestar
el nostre suport a les seves peticions, així com demanar als
poders públics competents que prenguin els acords i adoptin les
decisions normatives que siguin adients per donar resposta
efectiva a les necessitats d’aquest colAlectiu, tot i tenir en
compte que a nivell de la Unió Europea aquesta situació s’ha
resolt, essencialment amb grans dosis de sensibilitat social”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, doncs, escoltada i..., acordada per tots els diferents
partits polítics.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 9662/08, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2009.

I passam a l’ordre del dia, que és el dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma. Aquesta presidència posa en
coneixement dels membres de la Cambra que el debat del
dictamen es distribuirà en 17 apartats, d’acord amb el
desenvolupament de la tramitació feta a la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts, i que les votacions es faran en quatre moments
diferents. El primer d’ells correspondrà, si és possible i arriben
els diputats que encara no han arribat, a les 14 menys 20, no
abans, i seria el text articulat, Presidència i Turisme, tal com ho
teníem previst. Podria ser que s’hagués de fer una modificació,
però en tot cas mai no seria la votació abans de les 13 hores 50
minuts.

I passam al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat de les Illes Balears per a
l’any 2009, i començarem per la defensa conjunta de les
esmenes, i en aquest cas anirem a Turisme. Agraïm al conseller
de Turisme la seva presència abans d’hora en el Parlament i que
puguem començar per aquesta conselleria. 

El debat número 3, de totalitat i de globalitat, agrupació de
la secció 12, Conselleria de Turisme, amb les seccions i entitats
afins. En primer lloc el Grup Parlamentari Mixt AIPF té la
paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Mixt AIPF ha
presentat sis esmenes parcials, no té esmena a la totalitat, només
en té sis que estan dins l’àmbit de la globalitat, i les pas a
exposar.

Són sis esmenes, tres d’elles que fan referència o es poden
extrapolar a l’àmbit de tota la comunitat. Jo crec que és
important explicar-les detalladament, i la primera de totes i com
a més important -també ho vaig comentar al president- és el
tema de la promoció turística. Fins i tot jo crec que ja s’ha
comentat diverses vegades en aquest plenari, en tema de
promoció tots som conscients que el producte Illes Balears és un
producte únic i jo crec que impressionantment ben valorat, però
que dins aquest conjunt únic o aquest conjunt importantíssim,
cada part d’aquest conjunt ha de poder ser presentada com toca,
jo crec que és per això he fet aquesta esmena, perquè es
traspassi o es comenci a fer feina en el traspàs de promoció
turística als consells insulars. No pot passar el que va passar a
la darrera fira turística, que no seré jo el que ho recordi perquè
ho varen recordar els mitjans de comunicació, fins i tot algun
president d’algun consell de Balears, el que llavors no se n’ha
tornat a parlar més. Es posa una quantitat aproximada de 2
milions d’euros per a un consell determinat, però si es vol
extrapolar, i dins també del marc de la comissió mixta, es pot
extrapolar i fer els càlculs per a cada un dels consells. A la
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comissió em varen dir que estaven pendents de negociació amb
el calendari i quan tocàs. A mi m’agradaria saber quan tocarà o
quan se sabrà aquest calendari. 

Dues esmenes més, una presentada o proposada per la Petita
i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera. Cada vegada la
temporada mitja, la temporada baixa, el nombre de turistes, el
nombre de visitants que tenim a les nostres illes és menor i està
concentrat tot en temporada alta, i ens demanaven incentius per
a la gent que s’animi a obrir tot l’any, tant sigui oferta
complementària com siguin establiments hotelers d’habitacions
o d’apartaments, i que habilitàssim una partida per obrir, perquè
almenys aquesta gent que s’anima a obrir i que fa que puguem
tenir certa activitat en tot l’any almenys no perdi sous. És una
esmena jo crec que en positiu, importantíssima per a molts
sectors que ara mateix ho estan passant malament, i que crec
que seria molt ben rebuda pel sector. 

Igualment es pot complementar amb una altra esmena, que
és la de “Formentera tot l’any”. Eivissa ja disposa d’“Un Hivern
a Eivissa”, amb 1.300.000 euros; seria una esmena similar en el
sentit que també complementaria des de l’Administració
l’esmena que he citat abans. Se’m va dir a comissió que s’estava
fent un esforç en temporada mitja, fins i tot el BLOC em va dir
que estava d’acord amb aquests esforços; a mi m’agradaria que
a part de dir-m’ho es quantificàs i s’aprovàs l’esmena. Crec que
és una esmena que no demana cap grup polític d’aquí sinó que
demana el sector empresarial de les Balears.

I llavors tema d’Oficina de Turisme. Jo crec que la capital
de la menor de les Pitiüses, l’única capital d’una illa que no té
cap oficina de turisme, demana que se sustenti o que es doni
suport al consell de Formentera perquè s’habiliti una oficina de
turisme a l’illa.

Una darrera esmena són les rutes cicloturístiques.
Evidentment és extrapolable totalment a totes les Illes. També
se’m va dir a comissió que ho fa INESTUR; igualment se’m va
dir que “Formentera tot l’any” ho fa INESTUR. A mi
m’agradaria que se’m pogués concretar si ja ho fa o si ja ho té
previst, amb quin pressupost ho té previst i quan ho té previst.
Jo crec que és important anar concretant, crec que és l’hora de
concretar-ho, en aquests dos dies de debat, esmenes concretes
que es puguin localitzar fàcilment i que tenguin una partida
adequada i totalment concretada. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Flaquer. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Turisme, el Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena a la totalitat de la secció 12, Conselleria
de Turisme, així com esmenes a la totalitat de les empreses
públiques dependents d’aquesta conselleria. 

Ja en el debat que vàrem mantenir en comissió, quan el
conseller va explicar aquests pressuposts, vàrem manifestar la
coincidència entre el Grup Parlamentari Popular i el Govern
quant a la política turística d’aquesta comunitat autònoma. Vull
deixar constància aquí que hi ha una coincidència quant als
objectius, quant a les polítiques a aplicar, que creim que són les
adequades, creim que són les necessàries per poder fer front a
la situació difícil que en aquests moments està patint l’economia
mundial i que com no pot ser d’una altra manera repercuteix
també dins un sector econòmic important per a nosaltres com és
el de la indústria turística.

Però aquesta coincidència amb els objectius, aquesta
coincidència amb les polítiques, no pot amagar, no pot deixar de
banda que creguem que aquests pressuposts, que són l’eina per
dur endavant aquesta política, siguin manifestament insuficients
en aquests moments puntuals i siguin, a més, uns pressuposts
inconcrets, que no acaben de concretar, que no acaben de
detallar aquelles qüestions que nosaltres consideram en aquests
moments absolutament essencial per al futur de la nostra
principal indústria.

I és aquesta insuficiència i és aquesta inconcreció les que
justifiquen aquesta esmena a la totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Popular, insuficiència fonamentada sobretot en el
pressupost destinat a promoció turística. Ningú no pot oblidar
que ara més que mai és necessari un important esforç inversor
en promoció turística que faci que les dificultats de què
parlàvem al principi siguin més bones de superar. Ningú no pot
dubtar que aquests propers anys, l’any 2009, l’any 2010, tots els
destins turístics -i no seran cap excepció els destins turístics
especialment competidors de les Illes Balears- faran esforços
molt considerables en matèria promocional. La situació
econòmica mundial, la situació econòmica global de què
parlàvem fa una estona, justifica que hi hagi d’haver un esforç
addicional, un esforç important per a tots i cada un dels destins
turístics. Per tant mantenir, mantenir, la xifra destinada a
promoció turística per a l’any 2009 en el mateix nivell, més o
manco, euro endavant, euro enrere, que la que teníem en el
pressupost de l’any 2007 ens pareix francament una decisió que
posa de relleu aquesta insuficiència i aquesta aposta poc
decidida del Govern per la promoció turística. 

Estam amb una inversió programada en els pressuposts per
a l’any 2009 del voltant dels 24 milions d’euros, representa un
lleuger increment respecte de l’any 2008, però hem de recordar,
i així ho vàrem manifestar en aquest mateix debat ara fa un any,
que l’any 2008 hi va haver una disminució del pressupost
d’IBATUR de promoció turística en relació al pressupost de
l’any 2007. Per tant tornam als nivells de l’any 2007 i ens pareix
manifestament insuficient, i, aquesta insuficiència, no només la
posa de relleu aquest portaveu que ara els parla, sinó que l’ha
posada sobretot de relleu el mateix sector turístic en el darrer
sopar al qual jo també vaig tenir ocasió d’assistir, i hi va assistir
també el conseller del Foment; es va manifestar la necessitat
d’una aposta decidida pel pressupost de promoció turística, s’ha
parlat fins i tot a distints àmbits i a distints escenaris d’un
pressupost desitjat d’uns 30 milions d’euros, i fins i tot el
mateix conseller de Turisme ens consta -n’estam absolutament
convençuts- que també és conscient que aquesta seria una xifra
molt més apropada al que és la necessitat en aquests moments
del sector turístic d’aquestes illes.
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Precisament per això nosaltres, al marge d’aquesta esmena
a la totalitat, basada i fonamentada en la insuficiència,
precisament per això nosaltres també presentam una esmena
parcial -aquest és un torn de defensa d’esmenes a la totalitat i
d’esmenes parcials- també defensam una esmena en què
assignam una partida específica de 30 milions d’euros per a la
promoció turística, de 30 milions d’euros destinats a l’IBATUR.
Avui, Sr. Conseller, té vostè l’oportunitat, a través d’aquesta
esmena, de visualitzar dins aquesta cambra i dins aquest
parlament que efectivament creu que això és necessari. Estam
convençuts que dins una magnitud com és la d’aquest
pressupost, de cents i cents de milions d’euros, és pràcticament
ben senzill, no és gens complicat poder fer una aposta decidida
per aprovar aquesta esmena parcial i fer una aposta decidida per
la promoció turística en aquestes illes.

Però no només parlàvem al principi d’insuficiència.
Parlàvem també, com els deia, d’inconcreció, i lamentam
profundament que estiguem ja davant el segon pressupost
d’aquest govern presentat en aquesta cambra, i la inconcreció
continua essent un referent important de la seva política
pressupostària, almanco en matèria turística. 

Sr. Conseller, no hi ha en els seus pressuposts presentats en
aquesta cambra una assignació específica a la Platja de Palma,
al projecte de reforma integral de la Platja de Palma. Creim que
això és un motiu que també justifica sobradament aquesta
esmena, i li diré més: estic convençut que no figura aquesta
partida, està inconcreta aquesta inversió per la senzilla raó que
vostès encara no tenen fermat res concret amb l’Estat. En
moltes ocasions vostès han manifestat aquí que vostès posaran
als pressuposts el que hi posi l’Estat, almanco amb la proporció
que hi pugui invertir l’Estat, i com que l’Estat en els seus
pressuposts generals de l’Estat, per segon any consecutiu també,
no consigna una partida específica important per a la reforma
integral de la Platja de Palma, a vostès no els queda més remei
també que deixar en la inconcreció més total i absoluta aquesta
inversió tan important per a les nostres illes.

Hem de dir el mateix -en aquest cas encara agreujat- pel que
fa referència a projectes de reforma integral que s’han presentat
des d’altres illes, com és el cas d’Eivissa en el cas de la Platja
d’en Bossa, i el cas de la reforma integral de la badia de Sant
Antoni de Portmany. No hi ha tampoc ni un sol compromís, ni
un sol compromís expressat en euros per a aquestes inversions
importants per a l’illa d’Eivissa. De la mateixa manera que
tampoc no hi ha una concreció específica pel que fa referència
al desenvolupament de la segona fase del Palau de Congressos
d’Eivissa, ubicat en el municipi de Santa Eulària, al qual vostès
han fet referència en qualque moment però que brilla per la seva
absència la concreció pressupostària. I precisament per això,
precisament per aquests motius que justifiquen també l’esmena
a la totalitat, és pel que hem presentat també un conjunt
d’esmenes parcials que reclamen, demanen d’aquest govern
unes partides específiques tant per a la reforma integral de la
Platja de Palma, per a la reforma integral de la Platja d’en Bossa
a Eivissa i de la badia de Sant Antoni de Portmany a Eivissa, i
per a la segona fase del Palau de Congressos d’Eivissa.

En definitiva, Sr. Conseller, volem insistir en la coincidència
amb les polítiques que en aquest moment s’estan duent, que són
per altra banda continuació de les polítiques que es varen
desenvolupar la passada legislatura pel govern del Partit Popular
en matèria turística; en aquest sentit no hi tenim res a dir, creim
que es va pel bon camí des del punt de vista de la projecció
d’aquesta política, però creim que són uns pressuposts
escassament ambiciosos, uns pressuposts que podrien reflectir
un major compromís del Govern especialment en matèria de
promoció turística.

I per altra banda són uns pressuposts -i amb això acab- que
també posen ben de relleu i posen ben de manifest l’escàs
compromís que té el Govern de l’Estat respecte del Govern de
les Illes Balears. He de recordar que al principi d’aquesta
legislatura el seu predecessor, el Sr. Buils, conseller de Turisme,
va manifestar en unes declaracions fetes a un mitjà de
comunicació que aquesta seria la legislatura de la transferència
de l’IVA turístic a aquesta comunitat autònoma, una
transferència o un traspàs de recursos que hagués suposat una
quantitat important per fer front a moltíssimes de les qüestions
que avui hem plantejat aquí. Aquest és el segon pressupost que
duim, o que duen vostès, a aquesta cambra, i jo li demanaria, Sr.
Conseller, on és l’IVA turístic, on està reflectit aquest IVA
turístic que el Sr. Buils es considerava absolutament capacitat
i absolutament segur d’aconseguir al principi de la legislatura.

On és, Sr. Conseller de Turisme, el compromís de l’Estat en
relació a la reforma integral de la Platja de Palma? Vostès varen
signar un pacte de govern, vostès varen justificar davant
l’opinió pública la signatura d’aquest pacte de govern en una
confluència de colors polítics a Madrid, a les Illes Balears, a
Mallorca, a l’Ajuntament de Palma; aquest és el segon exercici
pressupostari on Madrid, a vostès, de moment no els està donant
justificació a aquest pacte. Esper i desitj, Sr. Conseller, que
vostè ho continuï reclamant, encara que després de dos exercicis
jo hagi ja perdut la fe i l’esperança que vostès realment tenguin
la força que varen voler fer veure que tenien al començament
d’aquesta legislatura.

Res més i moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
perdonin que m’hagi retardat i que durant la intervenció del Sr.
Mayans i del Sr. Flaquer hagi estat més pendent del telèfon que
d’escoltar-los, però és que avui matí a Cala Ratjada, l’Hotel Son
Moll ha caigut, ha tengut un problema greu i hi ha unes
persones atrapades, i com a conseller de Turisme estic més
preocupat del que passa a aquestes persones que no aquí, deman
disculpes.
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Començaré pel final. Agraesc al Sr. Flaquer la coincidència
que tenim i que mantenim i que ell ha expressat a la seva
intervenció en la defensa de l’esmena a la totalitat i les esmenes
parcials, tant als objectius de la conselleria com en les polítiques
a aplicar que fins ara aplicam. Podria -podria- començar la meva
intervenció dient-li “compartesc que aquests pressuposts són
insuficients i que són inconcrets”. Tenia por que vostè, Sr.
Flaquer, em fes una crítica que aquests pressuposts eren
continuistes. M’havia preparat aquesta intervenció per defensar
que eren uns pressuposts continuistes de la política anterior,
però intentaré defensar-los no des del punt de vista del
continuisme de la política que s’ha fet, sinó de la insuficiència
i la inconcreció que vostè acusa que tenen i pateixen aquests
pressuposts.

I jo podria estar d’acord que els pressuposts sempre són
insuficients, estic segur que quan vostè era conseller, als seus
companys del seu mateix partit -no d’una coalició de diferents
partits amb diferents ideologies, sinó dins un mateix partit-,
estic segur que moltes vegades li va semblar que el pressupost
que tenia la seva conselleria, la conselleria que vostè tenia la
responsabilitat de dur endavant, era insuficient. I aquest, moltes
vegades, és un dels signes dels pressuposts quan es fan perquè
són pressuposts, perquè la quantitat de doblers que ens assignen
o dels quals, fins i tots, podem disposar per moltes de les coses
de la vida, idò, normalment ens semblen insuficients. Durant
aquests 76 dies que duc com a conseller, el que he intentat és
reunir-me amb el sector, reunir-me amb els quatre consells per
intentar pactar la política de transferències amb dos objectius
molt clars. 

Un primer objectiu és que aquests dos anys que queden de
mandat, d’aquesta legislatura, dos anys i busques, siguin i
serveixen per formalitzar la transferència de competències als
consells insulars que són -segons diu l’Estatut d’Autonomia que
vaig tenir l’honor de defensar al Congrés de Diputats-, els que
han de tenir les competències plenes en matèria de promoció i
d’ordenació turística. Un segon objectiu és que aquesta política
en matèria de turisme sigui consensuada amb el sector.

Li he de dir que el pressupost en matèria de promoció també
em podria semblar insuficient, però que en totes les reunions
que he mantingut amb el sector, els representants del sector
m’han dit que més important -més important- que tenir més
doblers, que tothom en vol, és gastar-ho bé, que el que vol el
sector és que les quantitats que hi ha destinades a promoció
turística es gastin bé, que no es tudin les quantitats destinades a
promoció turística i m’he compromès, com a conseller, i ho duc
endavant en nom d’aquest govern, a pactar amb el sector que es
destinaran les quantitats que el pressupost de promoció turística
té reflectides.

 Per això hem fet un pla de màrqueting, que consensuam
amb el sector i que no treurem endavant fins que no l’haguem
consensuat, en el qual el sector i la conselleria amb els consells
insulars decidim com volem fer la promoció turística a les Illes
Balears en uns moments que -com vostè ha reconegut- són uns
moments difícils. He de dir que encara que el pressupost
consignat, les quanties destinades a promoció turística,
consignades a aquest pressupost, em poguessin semblar
insuficients el Govern ha estat sensible i quan s’ha plantejat la
necessitat d’incrementar les partides destinades a promoció
turística, perquè al començament de la temporada s’ha de fer un
esforç amb una campanya promocional als mercats britànics i
alemanys, he tengut el suport del Govern de les Illes. I estic
convençut que quan facem la liquidació del pressupost,
superarem les quantitats que vostè diu que són les ideals per fer
promoció turística i que em semblen o em podrien semblar
insuficients, però  estic segur que superarem els 30 milions
d’euros destinats a promoció turística. 

El que sí li dic és que en comparació amb exercicis anteriors
hi haurà o jo faré feina perquè hi hagi una diferència
substancial, que si hem gastat 30 o 32 o 35 milions d’euros
seran amb consens, amb acord amb els quatre consells i amb
consens i amb acord amb el sector.

Li he de reconèixer també que si vostè refereix o xifra que
la inconcreció en el pressupost de la conselleria es refereix a la
manca de concreció en el tema de l’assignació pel projecte de
la Platja de Palma, idò és veritat, és molt difícil determinar
quina és la quantia que, com a Govern de les Illes Balears, has
de pressupostar per a la Platja de Palma quan veus que l’Estat
no té una quantia pressupostada, ni et confirma quina és la
quantia. 

Jo- i vostè ho ha dit- tenc confiança que el Govern del Sr.
Rodríguez Zapatero faci aquestes inversions a les Illes Balears,
crec que són inversions que es necessiten. Crec que la Platja de
Palma és una zona madura que necessita importants inversions,
però que també hi ha zones com la Platja d'en Bossa, a Eivissa,
o Sant Antoni que també necessiten aquesta... Hi ha el
compromís del Govern de les Illes Balears de si l’Estat hi posa,
nosaltres no ens quedarem enrere, nosaltres arribarem allà on
arribi l’Estat. Com a conseller, amb el suport de tot el Govern,
exigiré, demanaré a Madrid que compleixi amb aquestes
inversions. 

Li puc assegurar que pel Govern de les Illes Balears no
quedarà, que farem tot el possible perquè aquestes inversions es
facin com, per exemple, la segona fase del Palau de Congressos
al municipi de Santa Eulàlia, que és un dels projectes que s’ha
inclòs per part del Govern de les Illes Balears perquè sigui una
d’aquelles quantitats destinades a les inversions estatutàries. 

Si això són les inconcrecions del pressupost de la
conselleria, li he de dir, Sr. Flaquer: té raó, té raó, és insuficient,
segurament gastarem molt més del que s’havia gastat mai i a
més, farem tota la feina possible per gastar-ho amb consens amb
el sector, però sempre es podria gastar més, bastaria que hi
hagués un altre finançament per a les comunitats autònomes.
Estic segur que el Sr. Manera ho defensarà i de moment té la
nostra confiança perquè ho dugui endavant.
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En referència al Sr. Mayans, les esmenes parcials que es
presenten, perquè el Sr. Mayans no ha presentat una esmena a
la totalitat, sinó esmenes parcials, es refereixen bàsicament al
tema de promoció turística i li vull dir al Sr. Mayans el mateix
que li he dit al Sr. Flaquer: des de la conselleria tots els nostres
esforços aniran destinats que, si no podem gastar més -que
estam convençuts que al final gastarem més en promoció
turística del que hi ha pressupostat i del que s’havia gastat mai
fins ara-, el que sí volem és que el que es gasti, es gasti d’acord
amb el sector i amb els consells insulars. Tenim convenis
firmats tant amb el Consell de Mallorca, de 3 milions d’euros,
com amb el Consell d’Eivissa, 2 milions d’euros, amb el
Consell de Menorca, 2 milions d’euros i amb el Consell de
Formentera, 800.000 euros; si són insuficients, arribarem a
acords amb els consells per dins l’objectiu d’aquest pla de
màrqueting decidir què és el que ha de fer el consell i què és el
que ha de fer el Govern durant aquest període de transferències
per aconseguir una promoció turística que sigui bona i faci que
vengui el mateix nombre de turistes que va venir l’any 2008. 

Farem feina perquè això sigui possible, per nosaltres no
quedarà. És bo que arribin les transferències, per a mi el més
prest possible, podem començar a negociar-les des d’aquest
moment, però el que és important és que quan arribin les
transferències o durant aquest període transitori facem els
esforços possibles per no duplicar despeses i que facem que els
doblers que s’inverteixin, encara que venguin del pressupost de
la comunitat autònoma, al consell insular corresponent es facin
amb l’objectiu que entre tots trobem que sigui l’objectiu que
farà que vinguin més turistes a les nostres illes.

Quant a les rutes cicloturístiques, els he de dir que estan
previstes, que l’INESTUR les fa i que esper que durant l’any
que ve les puguem presentar perquè és un procés que es fa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. En torn de rèplica intervé el Sr.
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller, moltes gràcies per les seves
explicacions. Hi ha un parell de detalls o matisos que sí
m’agradaria puntualitzar. 

És obvi, és evident que tots els pressuposts poden ser
qualificats com insuficients, especialment per qui els ha de
gestionar que sempre té el desig i l’interès de tenir més recursos
per poder dur endavant les seves polítiques, però vostè
coincidirà amb mi, Sr. Conseller, que hi ha moments
especialment importants. Hi ha moments que són especialment
difícils i aquests ho són. Crec que ningú no pot negar que estam
davant una situació estructuralment i conjunturalment
complicada per a la nostra comunitat autònoma des del punt de
vista turístic. Això requereix un esforç addicional, això
requereix un compromís cert i efectiu del Govern amb el món
turístic. Crec que retrocedir als nivells que teníem fa dos anys
en matèria de promoció turística quant a les xifres, em sembla
poc ambiciós i em sembla justificatiu d’una esmena a la
totalitat.

Em diu que està convençut de la generositat del Sr.
Conseller d’Hisenda, que quan es produeixi la liquidació dels
pressuposts es podrà demostrar que haurem passat els 30
milions. Escolti, vostès són -perdoni- un poquet barroers, si
vostès estan convençuts que és necessari, si estan convençuts
que tanmateix els gastaran, per què no els posen als
pressuposts? Per què no feim les coses ben fetes? Per què hem
d’esperar a la liquidació per comprovar això? Si vostè està
convençut de la necessitat, si vostè està convençut de la
generositat del Sr. Manera, posi-ho al pressupost. Posi-ho a
aquest pressupost i no ho deixi fiat a la liquidació, vostè em
demana aquí un acte de fe que no tenc per què tenir respecte a
això quan l’any passat no ha estat així. 

Per tant, creim que si realment hi ha un compromís i una
aposta del Govern en relació amb la importància de la promoció
turística en un moment com aquest, no cada any i cada exercici,
sinó en un moment especialment complicat com aquest, vostès
ho haurien d’haver duit al pressupost. Encara hi són a temps,
encara hi són a temps votant l’esmena parcial que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular.

Miri, en el tema de les competències, de les transferències,
no hi entraré. Francament, ja han passat quasi dos anys des de
l’aprovació de l’Estatut, que vostè diu que va defensar, degué
ser al Congrés dels Diputats que el va defensar, perquè, quant
a l’aplicació efectiva, la defensa ben poc perquè bastaria un
simple decret perquè aquestes competències que l’Estatut diu
que són dels consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera ja hi fossin. I no són. Vostè sap perfectament per
què no hi són. No hi són per un pacte polític que fa que Unió
Mallorquina hagi de tenir les competències en turisme, això no
és per un altre motiu. Per tant, no ens expliqui aquí el tema de
les competències i de les transferències perquè és un tema que
coneixem prou bé i del qual vostès realment tenen pocs
arguments.

He volgut deduir de la seva intervenció que a la passada
legislatura no es gastaven bé els doblers en matèria de promoció
turística, o no es gastaven amb consens amb el sector. M’ha
semblat deduir que ho farà vostè amb consens amb els consells,
amb el sector. Li he de dir que mentre vaig ser conseller vaig
intentar -sempre que vaig poder també- consensuar amb el
sector turístic totes les accions promocionals. Vaig intentar
consensuar amb els consells, el de Mallorca on hi havia el Sr.
Buils com a conseller de Turisme, el de Menorca amb la Sra.
Barceló, que ara justament no hi és, i el d’Eivissa on hi havia el
Sr. Palau, totes les accions promocionals i els convenis que
vàrem dur a terme de colAlaboració entre el Govern i els distints
consells insulars. 
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Per tant, no tenc consciència que en els anys anteriors es
tudassin els doblers, es malgastassin o es fes sense consens. En
tot cas, respecte a tudar els doblers o gastar-los bé o malament,
els resultats ens jutjaran. Els resultats jutjaran l’acció
promocional del 2003 al 2007 amb els resultats concrets
d’afluència de visitants i d’indicadors turístics i els resultats
jutjaran del 2007 al 2011 com s’han invertit els recursos i quins
indicadors turístics s’han aconseguit amb aquesta inversió
d’aquests recursos turístics. 

Per tant, en definitiva i per acabar perquè el temps se
m’esgota, Sr. Conseller, crec que el moment justifica
sobradament que nosaltres defensem i reivindiquem aquesta
insuficiència. Creim que vostè hauria de ser especialment
reivindicatiu dins aquest govern amb aquesta qüestió. Ja sabem
que els pressuposts sempre ens semblen insuficients, però hi ha
moments en què ho són especialment i aquest n’és un. 

Per altra banda li he comentar que creim que avui encara té
vostè aquí l’oportunitat, amb els vots que té aquí al Parlament,
per poder fer un gest important de cara al sector turístic, que és
el de no deixar a allò que pugui ser la liquidació dels
pressuposts el que avui vostè mateix ha reconegut que és una
necessitat per al sector turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Vol contestar el Govern? Sr.
Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, les transferències, deu
bastar un decret, però les han d’acceptar els consells, haurem de
negociar les quantitats econòmiques i estic convençut - miri per
on li ho dic- que no serà fàcil. Miri, intuesc que no serà fàcil.
Pens dedicar-m’hi des de ja. M’oferesc ja a començar, a intentar
pactar les quantitats econòmiques perquè és clar, el Consell
d’Eivissa... no ho sé, no ho sé... anem a veure-ho, anem a fer
feina, anem avançant, anem a veure, però mentre la nostra
comunitat autònoma estigui finançada com està finançada,
mentre el finançament que rebem de l’Estat sigui el que és serà
difícil transferir perquè les quantitats són les que són. 

Vostè comparteix amb nosaltres, amb mi o jo compartesc
amb vostè que la política, els objectius i les quantitats són
insuficients i quan facem quatre bocins d’aquestes quantitats i
hi hagi..., triem el criteri que triem o que triï el Govern, els que
tenen la part més petita, podran fer -si no cream sistemes per
anar conjuntament, per pactar, per consensuar, per acordar, per
compartir determinats objectius- la promoció que hem fet fins
ara?

Per tant, és important que es facin les transferències, que es
facin el més prest possible, però que es facin ben fetes perquè
permetin als consells de les illes petites seguir fent la mateixa
promoció que hem fet fins ara o millorar-la. Estic segur que
quan la promoció turística es faci directament des dels consells
millorarà moltíssim la que s’haurà fet tots aquests anys. 

Li he de dir... vostè em diu, Sr. Flaquer, vivim moments
difícils, estic d’acord. Vivim una crisi important a tot Europa,
una crisi que ha fet que els distints governs dels distints estats,
fins i tot, injectin quantitats importants de doblers a determinats
bancs que segurament no han fet les coses com les haurien
d’haver fet, però és més important solucionar situacions
puntuals de crisi que no que puguin afectar... Aquest serà el
gran repte del turisme en els propers anys i veurem quina és la
postura de cada un dels partits que formam part d’aquest
govern.

Li vull dir, perquè tenc confiança que les garanties que m’ha
donat aquest govern, que la quantitat de doblers que al final
acabarem destinant, en un any difícil, en promoció turística
seran les suficients. Perquè les garanties que dóna aquest
Govern en conjunt són..., com dir-ho per ser elegant..., més
sòlides que les que podria oferir vostè en la votació d’una
esmena.

Jo el que li vull dir, Sr. Flaquer, és que a mi m’agradaria que
el turisme fos una qüestió d’estat. Crec que hem de tenir una
visió més global, que el turisme no ha de ser una arma que
s’empri per a la discussió i el debat polític. Hem de confinar que
aquest període de sintonia de teòrica de coincidència de color
polític i de presidència entre el Govern de l’Estat amb el Sr.
Rodríguez Zapatero, Govern de les Illes Balears, consells
insulars i ajuntament de la capital, donin els seus fruits. I si no
és així, Sr. Flaquer, jo seré el primer que reconeixeré que
haurem tudat el període més gran, més important de teòrica
sintonia entre el Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat
autònoma. Però de moment, un vot de confiança.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Volem anunciar el vot desfavorable d’Unió Mallorquina a les
esmenes presentades per AIPF i per part del Partit Popular. En
relació amb les esmenes presentades per AIPF, el tema de la
transferència en matèria de promoció turística ha quedat,
pensam, degudament contestat per part del Sr. Conseller. És una
qüestió pendent de negociar i d’arribar a uns acords econòmics,
quantitatius amb els consells insulars. Per tant, no es pot fer
d’aquesta manera tan directa a través d’una esmena als
pressuposts.

En relació amb les esmenes que es refereixen a la
desestacionalització, també hi ha un compromís d’aquest govern
i del seu conseller en relació amb l’entrada dels nostres esforços
en els mesos de temporada mitjana. Aquests esforços
evidentment no coincideixen amb l’esmena d’AIPF sobre
Formentera tot l’any, allà on tenim dubtes que en els mesos de
temporada més baixa realment tengui sentit fer un esforç
econòmic quan quasi tots els establiments turístics i d’oferta
complementària estan tancats en aquesta illa.
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En relació amb el suport al Consell de Formentera, pensam
que aquest suport existeix, hi ha partides generals en els
pressuposts per fer aquest suport, així ho ha dit el Sr. Conseller.
I en relació amb productes turístics concrets, també hi ha
partides sobretot a INESTUR per fer aquestes inversions en
matèria de cicloturisme, altres esmenes que va presentar el
Partit Popular de senyalització d’espais, inversions en matèria
de béns esportius, etc. Per tant, pensam que això ja està
degudament cobert.

En relació amb les esmenes presentades pel Partit Popular,
amb la de totalitat, primer de tot hem de tenir en compte que
passam d’uns pressuposts de 69 milions d’euros a un de 75
milions d’euros. Per tant, hi ha un increment d’un 7%,
increment que, a més a més, s’ha de dimensionar amb el fet que
baixa, minva l’aportació pel tema del Palau de Congressos, com
sap perfectament el Sr. Flaquer. Era una partida fixa per fer una
inversió molt important, en la qual crec que tots els grups
parlamentaris hi estam d’acord. L’aportació que ha de fer la
conselleria l’any 2009 és molt inferior a la que va fer l’any
2008. Per tant, hi ha més recursos disponibles per fer altres
coses. Des d’aquest punt de vista per tant, hi ha no només un
increment quantitatiu, sinó, a més a més, a través de les partides
que deixa lliure el Palau de Congressos.

Evidentment és un pressupost insuficient, com ho és tot en
general perquè el finançament de la comunitat autònoma és molt
insuficient i és injust, i tots ho hem denunciat aquí. A Unió
Mallorquina li hagués agradat que aquest nou model de
finançament per part de l’Estat i evidentment amb l’acord de les
diverses comunitats autònomes ja s’hagués materialitzat. Per
tant, que hi hagués un increment molt important en el
finançament de les Illes Balears. Això no ha estat possible de
manera prèvia a aquests pressuposts. Per tant, hem d’esperar
que al llarg del 2009 això es concreti, però evidentment aquest
és el problema fonamental per tenir uns pressuposts suficients
i no haver de patir les mancances que hem vengut arrossegant
els darrers anys.

En promoció turística hi ha un augment, dins les limitades
possibilitats que ofereixen els nostres recursos, hi ha un
increment d’ 1 milió d’euros. A més a més, amb uns
compromisos de Pla de màrqueting, d’accions directes de
promoció a Munic, Manchester, etc., que és una reclamació que
vostès fan, hi ha un compromís que això es farà i que hi ha els
recursos suficients per fer-ho. Per tant, n’estam moderadament
satisfets.

En relació amb les esmenes que tracten sobre la proposta de
tot un seguit de reformes, esponjaments, embelliments de zones
turístiques, evidentment li hem de manifestar que hi estam
d’acord, el que passa és que els recursos són els que són. Per
això hi ha una proposta que nosaltres consideram molt
interessant i molt important, que és la regularització de places
turístiques que poden aportar uns fons suplementaris a través
dels quals fer front i tirar endavant aquestes reformes. Hi estam
d’ acord, però ja dic, és una qüestió de tenir els recursos
suficients per afrontar-les. 

Per aquestes raons no podem donar suport a aquestes
esmenes. 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. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant del debat de la
secció de turisme. Cadascú evidentment ha de presentar aquelles
esmenes que correspongui, que trobi oportunes, però ens trobam
que el Partit Popular en aquests pressuposts, per sistema, ha
presentat esmenes a la totalitat. I en aquest cas en concret, si
repassam en el seu moment la compareixença del conseller, en
el moment en què es varen presentar els pressuposts i veim les
intervencions que es varen fer per part dels portaveus aleshores
del Partit Popular, en aquella compareixença la veritat és que és
difícil explicar aquestes esmenes a la totalitat, tant a la secció
global com a les distintes empreses, perquè no tenen massa a
veure amb aquella intervenció que es va tenir, insistesc, cadascú
és ben lliure, lògicament, de presentar les esmenes que consideri
oportunes. 

Però ens trobam davant d’un pressupost que per part del
Govern de les Illes Balears, des del nostre punt de vista, s’ha fet
un esforç important per pujar-lo. Un pressupost, això ha estat la
tònica de tots els portaveus i del mateix conseller, que
consideram insuficients. Hi ha un problema de finançament a la
comunitat autònoma, jo diria que històric, un greuge de
finançament i que lògicament afecta tot un seguit de pressuposts
i serà una tònica que veurem en tots els debats de les distintes
seccions, perquè lògicament les necessitats són moltes i ho
trobarem segur en el debat que es tendrà sobre educació, sanitat,
etc. I en aquest en concret també, en uns moments de crisi
econòmica, allà on el sector turístic necessita més esforç que
mai. Ara bé, insistesc, des del nostre punt de vista, tot i aquestes
limitacions, tot i que el pressupost és el que és, des del nostre
punt de vista des del Govern s’ha fet allò necessari en aquest
pressupost en concret.

Quant a la resta d’esmenes, a les esmenes parcials per
exemple es proposa la transferència als consells insulars. Tots
estam d’acord que s’ha de complir allò que marca l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, en concret per exemple la promoció
turística s’ha de transferir als consells insulars, ens costa que des
del Govern s’està treballant en aquest aspecte, no només en
concret en l’àrea de turisme, sinó per fer una planificació i una
calendarització de totes i cada una de les transferències que
s’han de dur a terme aquesta legislatura. Com deia, per tant,
s’està pactant aquest calendari amb els consells insulars per tal
que aquestes transferències es duguin a terme. Evidentment,
això no es pot fer d’un dia per l’altre, s’ha de fer d’una manera
coordinada, ordenada. S’han de posar d’acord Govern i consells
insulars i per molt que posàssim l’esmena en els pressuposts no
voldria dir automàticament que el 2009 això es produiria perquè
depèn d’una negociació i, com deia el mateix conseller, tal
vegada sigui no fàcil. Per tant, quan s’hagin fet tots aquests
tràmits serà el moment en què es podrà dur a terme i no abans.
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Totalment d’acord també amb el fet que s’han de fer més
esforços per desestacionalitzar. Ens consta que per part de la
Conselleria de Turisme s’està treballant més que en
desestacionalització, en allargar la temporada. Bé, ens sembla
bé sempre i quan l’objectiu es compleixi. Es demanen també
xarxes cicloturístiques, rutes de senderisme. Crec que són
propostes positives, però també ens consta que tant l’una com
l’altra s’estan fent, no només des de la Conselleria de Turisme,
els mateixos consells insulars, altres administracions per tant
també hi estan implicades, la Conselleria de Joventut fan
accions també en aquest sentit. El mateix podríem dir respecte
dels plans d’embelliment i les accions que s’estan duent a terme
en els distints municipis, també des dels consells insulars, també
des de la Conselleria de Comerç i Indústria, etc.

De fet, vostès a les esmenes que presenten proposen tot un
seguit de programes, plans diversos que nosaltres pensam que
en realitat ja s’hi està fent un esforç per part de la conselleria. I
el punt estrella probablement, on més èmfasi s’hi ha fet, és el
major esforç en la promoció turística, atesa la situació de crisi
econòmica que patim. Bé, hi ha hagut un increment del
pressupost de la promoció turística, podria ser considerat
insuficient o no. Efectivament, el pressupost és el que és i
pensam que no es pot estirar més. Es podrien posar molts més
doblers si fos possible en promoció turística, és evident que
promoció turística pot no tenir límit quant a allò que es proposa
destinar-hi. Nosaltres pensam en aquest cas que el pressupost
que s’ha duit a terme de promoció turística pot ser suficient, pot
ser adequat, insistesc, sempre s’hi podrien destinar més
recursos, però hem de tenir en compte també quina és la realitat,
quin és el pressupost de què disposam.

El mateix podríem dir de la reforma de la Platja de Palma.
És un tema cabdal, fa molt de temps que en parlam. Estam
d’acord que la reforma de la Platja de Palma és un tema que ja
s’ha de dur a terme, hi ha d’haver, per tant, un esforç important
per part de totes les administracions i, sobretot, per part de
l’Estat. Creim que en aquest cas hi ha un compromís que s’ha
de complir per part de l’Estat en inversions en aquest aspecte.
I pensam que en la mesura que millorem el finançament
autonòmic o que hi hagi ingressos extres, es proposen en
concret des de la Conselleria de Turisme, ingressos extres a
través de la regularització de places turístiques. Com deia, a
través d’una o de l’altra, de la millora del finançament o
d’aquests ingressos extres, es podrà incidir en totes i cadascuna
d’aquestes qüestions que es proposen, inclosa també lògicament
el projecte important de la reforma de Palma.

Finalment, de totes les esmenes que es presenten per part del
Partit Popular en concret, voldria fer un esment al tema del
suport a l’esport d’elit. De fet, ens consta que s’està duent a
terme, que a través de l’IBATUR ja es fa aquest esforç que
vostès demanen, per donar suport a l’esport d’elit. També es du
a terme des d’altres conselleries, també des d’altres
administracions, consells insulars, ajuntaments, s’està donant
suport a l’esport d’elit. Ara bé, el que hem de discutir són
quines són les accions que han de tenir suport i quines no. Per
exemple, a la passada legislatura crec que hi va haver un seguit
de..., per exemple concretament un torneig de golf que es duia
a terme a Mallorca, de suports molt discutibles, suports des del
nostre punt de vista desmesurats econòmicament, amb un
doblers, per tant, discutibles que es varen gastar en
esdeveniments concrets, i jo, la seva rendibilitat, com a mínim

la trobaria discutible. Per tant, s’ha de donar suport a l’esport
d’elit, però s’ha de fer mitjançant mesures que no vagin en
detriment d’altres accions molt més positives. 

Per tots els motius que he expressat, el nostre Grup del
BLOC i PSM-Verds votarà en contra de les esmenes
presentades per AIPF i per part del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Crespí té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
part del Grup Parlamentari Socialista hem de dir, i així ho
vàrem fer a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que donarem
suport als pressuposts de la secció 12, Conselleria de Turisme,
Institut Balear de Turisme i l’Institut d’Estratègia Turística a les
Illes Balears. Així doncs, manifestam el rebuig a les esmenes a
la totalitat que ha presentat el Partit Popular -ens referim a les
esmenes RGE núm. 10233, 10237 i 10238.

De forma esquemàtica m’agradaria expressar els motius del
nostre rebuig. En primer lloc pensam que són uns pressuposts
que si bé no suposen un gran augment respecte de l’any passat,
ja que passen d’una xifra de 69,58 milions d’euros amb un
increment d’un 22% a causa del Palau, a 75 milions d’euros,
amb un increment d’un 7,3%, són uns pressuposts que s’ajusten
a una situació econòmica actual i a una tendència pressupostària
en tots els pressuposts de la comunitat. Per part del conseller ja
se’ns ha indicat que si bé aquesta era una quantitat que es pot
comptar a la seva conselleria, esperava poder-la incrementar.
Nosaltres hi confiam. Pensam a diferència del que opina el
portaveu del Partit Popular que sí són ambiciosos dins les
possibilitats econòmiques actuals. Tal vegada quantitativament
no ho poden ser, però sí ho són qualitativament. 

No entenem per la nostra banda que s’hagin presentat
aquestes esmenes, quan per part del Partit Popular els varen
semblar en termes generals correctes, a més del que ha comentat
el portaveu del PP amb una coincidència de polítiques
turístiques. Entenem certes esmenes parcials, que explicaré
després, però no una esmena a la totalitat. Són uns pressuposts,
pensam, fruit del consens amb el sector i de cara a l’activació de
polítiques per incrementar la competitivitat i la qualitat del
nostre producte turístic. Això quant a les esmenes a la totalitat.
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Quant a les esmenes parcials -6 d’AIPF i 39 del Partit
Popular-, encara que podríem estar d’acord en el fons de la
qüestió d’alguna d’elles, no els podem donar el nostre suport
pels següents motius. Ho comentaré per grups. 

El conjunt d’esmenes que fan referència a la promoció
turística i a la transferència efectiva d’aquesta als consells
insulars, al programa 751B i a l’IBATUR. En el debat de
pressuposts de l’any passat que va girar entorn principalment al
tema de les transferències turístiques als consells insulars, pens
que si bé aquest és un tema molt important per donar
compliment a l’Estatut, al qual tots hi hem donat suport, no ho
podem fer amb presses, ho hem de fer amb les garanties que li
corresponen i en el moment oportú. Ja va anunciar el conseller
a la presentació dels pressuposts que les partides més importants
de promoció van destinades als convenis als consells insulars.

Totes les activitats de promoció es faran des de l’IBATUR
pròpiament o dins els convenis, acords o patrocinis signats per
l’IBATUR, consells insulars o altres ens públics o privats.
L’IBATUR ha desenvolupat tota una línia estratègica de
promoció que es materialitza en un pla de màrqueting per als
propers anys. Pensam que aquesta és una eina fonamental per a
l’execució d’una correcta promoció. Pensam també que és
important remarcar els punts importants que ha de tenir en
compte aquest pla, com és que és un pla específic per a totes les
nostres illes, és un pla que destaca la singularitat de cada illa i
pretén preservar i potenciar les característiques específiques de
cadascuna. És un pla de màrqueting fruit del consens amb tot el
sector, és un pla innovador, tant a nivell de tendències creatives,
suports creatius, canals de distribució, (...) tecnològics amb una
nova plataforma; i és un pla que contempla accions dirigides als
professionals, fires, viatges de familiarització, dirigits a agents
majoristes de viatges, premsa, com accions directes al
consumidor final.

Per altra banda i objectiu de la política de màrqueting a
aplicar, s’han de diferenciar i potenciar els diferents segments,
mercats o sectors turístics, per cercar els més diferencial en la
nostra competència, que ens permetin allargar la temporada.
Aquests sectors serien el turisme de sol i platja, que és el sector
principal i majoritari que hem de cuidar i reorientar cap a un
producte de més qualitat, hem de cercar elements diferencials de
les destinacions que ofereixen sol i platja i que són competència
directa nostra. Tenim també el turisme nàutic, el turisme de
congressos i convencions, de golf, natura, cultural, etc.

Moltes esmenes d’afectació presentades són accions que ja
es duen a terme des de l’IBATUR. Per tant, aquesta és la
política de promoció que s’està duent des del Govern i pensam
que és correcta i que deixa rebutjades les esmenes que hi estan
relacionades perquè o ja s’estan fent, o en aquest moment no
són prioritàries, o ens canvien les polítiques d’inversió de la
conselleria o no són competència d’aquesta conselleria. Hi ha
una esmena d’addicció on voldria fer una menció especial,
menció que també han fet els altres portaveus i és la que afecta
la promoció, la RGE núm. 10241; allà on es demana un
increment de 5,14 milions d’euros fins arribar als 30 milions
d’euros per al pressupost en promoció. Jo pens particularment
que s’ha d’invertir molt en promoció, i aquesta xifra de 25
d’euros podria millorar-se; ara bé, altra cosa són les
circumstàncies econòmiques que ens hem de conformar amb
aquesta quantitat. També crec que és molt important, a més de

la quantitat, i també ho ha remarcat el conseller, la qualitat de la
inversió, l’ús que es fa dels recursos, i tenim la màxima
confiança que aquest nou pla farà efectiva la consecució dels
objectius marcats per la conselleria.

Un segon grup d’esmenes, d’afectació, són accions que
corresponen a INESTUR i que es troben dins el programa 751B;
són totes les referents a rutes de senderisme a Eivissa,
Formentera i Menorca; convenis amb els ajuts d’Eivissa per a
la senyalització, senyalització de llocs d’interès turístic de
Formentera i a Menorca, i la xarxa cicloturística a totes les illes.
Des de l’INESTUR ja es fa molta feina en aquest sentit de
millora del producte turístic i programes i sistemes de plans de
qualitat.

Un tercer grup d’esmenes són les que fan referència al
programa 751C, d’ordenació del sector i redefinició dels models
turístics, plans D i reconversió de zones madures. Des dels
pressuposts de la conselleria s’ha incrementat significativament
el capítol 4, referit al pla D, com a via per allargar la temporada
turística, volem zones que siguin competitives i que la nostra
indústria turística sigui rendible. Per altra banda, tenim la
reforma de la Platja de Palma, Sant Antoni d’Eivissa, Platja d'en
Bossa, entre d’altres, grans cites que pensam que tant des de
Madrid com des de Palma hi estan fent feina i ho tenen com a
projectes prioritaris, especialment la Platja de Palma.

Per tant, dins aquest conjunt d’esmenes presentades que
afecten aquest programa, queden rebutjades també o bé perquè
ja es contemplen o perquè són accions que encara estan en fase
d’anàlisi o bé perquè no corresponen a aquesta conselleria.

En resum, reiteram el nostre suport a aquests pressuposts, a
la gestió que es du des de la conselleria, i pensam que, si bé
alguna de les esmenes presentades són interessants i reflecteix
la preocupació dels partits de l’oposició pel sector, tan
important dins la nostra economia, no les podem donar suport
pels motius que ja he explicat. Pensam que és important que tots
els partits, així com tots els agents implicats, caminin en la
mateixa línia de cara a fer front a aquesta nova temporada.

Gràcies i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica, el
Grup Parlamentari Mixt AIPF vol la paraula? No.

Pel Grup Parlamentari Popular? Té la paraula el Sr. Flaquer.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Molt breument, els arguments que s’han donat per part
dels distints grups parlamentaris no fan que el Grup
Parlamentari Popular retiri aquestes esmenes, sinó tot el
contrari, seguim pensam, s’ha demostrat i s’ha constatat aquí
que tots els grups parlamentaris reconeixen la insuficiència
d’aquests pressuposts a un moment especialment complicat i
difícil, i això fa que, per tant, mantenguem una esmena. I a més,
creim que és molt més efectiva l’esmena que no esperar, com
diu el conseller, la liquidació del pressupost. Creim, per a
nosaltres, i crec que per a qualsevol grup parlamentari d’aquesta
cambra, que té molta més força una llei, que és el que seria
aquesta esmena si fos aprovada per tots els grups d’aquesta
cambra, que no la paraula o la intenció del conseller
d’Economia i Hisenda. Crec, en aquest sentit, que hem de
discrepar de l’opinió del conseller de Turisme, perquè és molt
més efectiva, amb tot el meu respecte que pugui tenir al
conseller d’Economia i Hisenda, per a nosaltres seria molt més
fiable l’aprovació d’aquesta esmena i per tant la seva
consideració com a llei d’aquest Parlament, aquests 30 milions
d’euros, que no el comentari que li hagi pogut fer el conseller
d’Economia i Hisenda al conseller de Turisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica, i pel
Grup Parlamentari Mixt, vol fer ús de la paraula el Sr. Melià?
No vol fer ús de la paraula.

Per tant, Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, vol fer ús
de la paraula? No vol fer ús de la paraula.

Grup Parlamentari Socialista, vol fer ús de la paraula? No
vol fer ús de la paraula.

Fixació de posicions, grups que no hagin intervengut, crec
que han intervengut tots els grups.

Per tant, podem donar per debatut el tema de turisme.

I si els pareix bé, donat que ja han arribat els diputats i
diputades de Menorca, es podria reiniciar el debat, tal com
teníem previst, pel text articulat en primer lloc i pel tema de
Presidència, en segon lloc, si els pareix bé a tots els portaveus.

De la mateixa manera, se’ns ha demanat, per part del
president del Govern, i ho trasllado a tots els portaveus dels
diferents grups, la possibilitat de canviar l’horari previst de les
votacions, atesa la situació d’alerta en què es troba la nostra illa
i algunes de les desgràcies que han passat a diferents municipis,
per fer possible que aquelles persones que tenguin obligacions
o desitjos d’assistir a aquests llocs hi puguin assistir.

Els pareix bé, doncs, que les votacions fossin a les vuit del
vespres, senyors portaveus? Sí? Estam tots d’acord que sigui
així.

Doncs ara passaríem al primer punt de l’ordre del dia que
seria el text articulat.

A l’articulat s’hi mantenen les esmenes que es referencien
en els articles 6, 9, 11, 12, 20, esmenes d’addició a disposicions
addicionals tercera, quarta i vuitena i una disposició final
tercera.

Totes les esmenes que es mantenen a l’articulat són del Grup
Parlamentari Popular i per tant el seu representant té la paraula
per defensar-les. La Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’articulat de la llei que debatrem ara és l’instrument executor
d’allò que vostès han posat en el pressupost amb números,
vostès diuen el que volen gastar en el pressupost i com ho volen
fer a l’articulat; d’aquí que aquesta llei, independentment de les
esmenes que es debatran, permet fer unes reflexions del
pressupost en general.

Es pot manifestar, sense cap dubte, que aquests pressuposts
són la prova irrefutable que el Govern de les Illes Balears
treballa únicament per acontentar els partits que l’integren i que,
a més a més, estan allunyats de la realitat. Quan els ciutadans
esperaven en aquests moments uns pressuposts perquè els
solucionéssim els problemes, des dels sis partits del pacte estan
més obsessionats en atacar l’oposició; uns pressuposts on havia
de regir el principi d’austeritat i optimitzar les despeses, és tot
el contrari, com vaig dir a la defensa de les esmenes davant
comissió, que vostès mateixos no es creuen aquests pressuposts.

A l’articulat apareix, com no podia ser d’una altra manera,
la creació de l’Agència Tributària, que nosaltres vàrem impulsar
amb la reforma de l’Estatut i que la majoria varen votar
favorablement, però no podem estar d’acord amb els paràmetres
que ho han fet: un increment del 71,72% en el capítol 1; un
44,44% en el capítol 2, o el que és el mateix, un augment de
despesa corrent del 97,07%, parlar d’austeritat aquí en tenim un
exemple; quina austeritat és aquesta?

A principi d’any es parlava que l’Agència Tributària la
constituirien entre 140 i 150 persones procedents de la Direcció
General Tributària actual, als que s’hi afegirien una trentena
més que formarien part dels cossos especials del personal que
crearien. Pràcticament i d’immediat vàrem saber, amb opinió de
l’STEI, que l’Agència Tributària serviria per colAlocar a
l’administració pública personal de l’empresa privada. Una
setmana després se’ns informa que el Govern rectifica i que no
contractarà els 160 empleats de recaptació i és que el BLOC ha
proposat esmenar la Llei de l’Agència Tributària per eliminar
aquesta possibilitat. Per al BLOC aquest era l’únic problema per
aprovar la llei, llavors de què se sorprenen vostès si nosaltres
cada vegada i a les diferents comissions els hem demanat el per
què d’aquest augment tan important de despesa corrent?
Austeritat?
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Vostès presenten uns comptes més coherent amb els (...)
indirectes del pacte que amb les necessitats de la ciutadania i,
per suposat, del bon funcionament de l’Agència Tributària.

La veritat, es fa difícil d’entendre, en aquests temps de crisi,
com es poden facilitar pagaments d’incentius d’alt rendiment
quan entenc que les operacions corrents no han de créixer per
sobre de la inflació prevista per a l’any que ve. No s’entén que
les famílies hagin de contenir despesa de la inflació prevista i
que les administracions incrementin les operacions corrents per
sobre de la inflació.

El conseller d’Economia i Hisenda, professor d’història,
Carles Manera, diu que sí, però encara no s’ha percebut
realment de la crisi econòmica financera que patim els ciutadans
de les Illes. Un altre exemple és que la Conselleria d’Hisenda,
més l’Agència Tributària, el pressupost consolidat, segons el
números del Govern, incrementa un 7,705; en canvi Sanitat i
Educació, Sanitat incrementa amb referència al 2008 un 5,06%,
i Educació un 6,01%.

El Govern ha portat aquí uns pressuposts que desconeixen
la paraula austeritat. Fa uns dies, a un altre Parlament
autonòmic, l’executiu presentà un paquet de mesures per
estrènyer la bossa per evitar l’actual crisi econòmica que,
segons deia un altre baró socialista, “será más larga de lo
previsto”. A diferència de la nostra comunitat, en aquelles s’han
reduït en un 25% bastant de les partides de despesa corrent i
s’apliquen mesures de contenció sobre el creixement de
plantilles. La Conselleria d’Economia d’aquesta altra comunitat
aplicarà una retenció equivalent del 25% dels crèdits inicials en
aplicacions pressupostàries com publicitat, atencions
protocolAlàries, campanyes institucionals, estudis i despeses de
publicació. Aquí no.

Però seguim, i ara directament ja amb les esmenes. Les
esmenes 10151 i 10158, que parlen de crèdit ampliable a IB3,
des de l’inici de la present legislatura el Govern ha insistit en el
sobredimensionament d’IB3 i s’ha donat a entendre a l’opinió
pública que s’ha posat en marxa un pla per a una reducció
important de despeses. De fet, el pressupost d’IB3 és menor que
el de l’any anterior; no obstant, perquè aquest pressupost tengui
qualque credibilitat havia de venir acompanyat de qualque mena
de gest o mesura conseqüent i complementària, com pot ser
l’eliminació de les partides ampliables i dels avals. Perquè si no
és així, i el Govern amb càrrec al dèficit de l’exercici pot
alimentar de recursos econòmics l’ens, això significa que ni tan
sols el propi Govern confia en la viabilitat del seu propi pla
d’ajust, pla d’ajust que únicament paguen els treballadors.

Quant al crèdit ampliable de Sanitat, 10159, des d’un
plantejament ideològic d’esquerres la sanitat ha de ser pública,
a l’abast per igual de tots els ciutadans; no és conseqüent que es
mantingui com a ampliable una partida, amb el fi de poder
derivar pacients a la sanitat privada de forma indiscriminada i
sense límit amb càrrec al dèficit. Vostès tenen els mitjans
necessaris perquè la sanitat pública sigui eficaç, general, ràpida
i de qualitat, no confien amb vostès mateixos, necessitaran
recórrer a la sanitat privada perquè els tregui les castanyes del
foc i disminuir la llista d’espera que vostès, des de la sanitat
pública, són incapaços d’absorbir. Siguin per una vegada
responsables i conseqüents amb els seus plantejaments

ideològics i eliminin la partida d’ampliable. Sí, crec que
d’aquesta manera podrien guanyar en credibilitat.

Endeutament i millora del finançament, la 10148. L’esmena
va encaminada que obligatòriament es redueixi l’endeutament,
mentre que l’article ho deixa a potestat del conseller. El Govern
ha traslladat a l’opinió pública el missatge que en el cas que
Balears rebi una millora del seu sistema de finançament, la
diferència entre el nou i l’actual vigent es destinarà a reduir
l’endeutament. Per tant, l’esmena del Grup Popular simplement
pretén que es reflecteixi en el text articulat el que el Govern ha
anat dient a l’opinió pública, que ni por asomo es lo que se
refleja en el texto de la ley del articulado.

L’Oficina de transparència, és el segon any que no apareix
ni en el text de l’articulat i a més a més tampoc no es fixen ni
l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l’obligació, i demanem que amb congruència es
reculli, 10153 i 10156.

Subvencions, 10154 i 10155. L’article 100 de la Llei de
finances, concretament en el seu apartat c), parla de
transferència corrents a famílies i empreses, per import superior
a 3.000 euros. L’esmena no contradiu aquest article, com va
exposar el Sr. Alorda a la comissió, sinó que el complementa,
perquè quan es tracta de subvencions generalitzades aquestes
poden estar incardinades en el capítol 7 del pressupost, que són
transferències de capital; per la qual cosa, no es tracta de cap
error, però entenc la sortida en aquell moment del diputat a
comissió, perquè clar, no els interessa, perquè no els interessa
que demanem que, en ares d’aquesta transparència, és
convenient que l’oposició parlamentària pugui conèixer a la
major brevetat possible les subvencions atorgades, i molt més
quan aquestes s’han materialitzat sense l’existència dels
principis de publicitat i concurrència. I precisament per
congruència amb aquesta petició, ja que modifica, suprimeix,
addiciona diversos apartat, d’aquí que per donar compliment a
aquesta petició hi hagi aquestes esmenes.

Presentem esmenes també respecte d’actuacions que
anunciaven articulats anteriors i que finalment no acompleixen,
per tant per què tornar-los a posar si al final tampoc no ho fan.

Després, vostès a la Llei de l’articulat del 2008 volien
millorar el finançament dels consells i varen fixar la data de 1
de gener del 2009; després els agafa l’atac de vertigen que els
agafa a vostès molt sovint i, en ares d’aquesta nova llei
d’articulat, que ara debatem, resulta que demanem un any més
de retard. O sigui, ja portem dos anys de retard, per tant no és el
moment d’acusar-nos a nosaltres d’obligar-los a fer una llei,
aprovar-la i posar-la en marxa en unes setmanes, quan la
responsabilitat és seva perquè no han estat capaços de posar-se
d’acord durant aquests quinze mesos de Govern.
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Tampoc serà culpa del Partit Popular, després de cinc anys
de Govern de ZP, que no s’hagi millorat el finançament
autonòmic, ni que vostès amb quinze mesos, una altra vegada
aquests sis partits, no hagin pogut posar-se d’acord con un
gobierno amigo en Madrid de reclamar el que sí marca el deute
històric, segons el nostre Estatut. I és més, que el seu conseller
fins i tot arriba a regalar al Sr. Solbes 100 milions d’euros,
esperem que aquest any no passi igual.

Després tenim, quant als complements específics és que
vostès són molt poc solidaris, vostès són molt poc solidaris
perquè nosaltres els demanem la supressió per austeritat i per no
produir greuges comparatius; com pot ser que hi ha hagi un
complement específic per a la Intervenció General i per al
director de Serveis Sanitaris, però el director o directora nou de
l’Agència Tributària resulta que no té aquest mateix rang. Per
què aquests greuges comparatius?

I quant a taxes, dons ens referim a moments difícils i creiem
que totes les famílies han de tenir totes les facilitats perquè
puguin accedir a aquests estudis i per tant demanem que no
s’incrementin més.

I ja per acabar, la 10155 , 10157, quant a congelar sous a alts
càrrecs ho mantenim, perquè la nostra esmena fa referència al
personal laboral d’alta direcció de la resta dels ens integrants del
sector públic autònom, o sigui, parlam de gerents, de directors
de fundacions, societats, empreses públiques i aquests en
concret no apareixen regulats. I nosaltres demanem que, igual
que la resta, no experimentin cap mena d’increment de
retribucions respecte del 2008.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn a favor, pel Grup
Parlamentari Mixt? No intervé.

Per tant, passam al torn en contra. Grup Parlamentari Mixt?
Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, la
intervenció del Partit Popular ha tengut dues parts, una primera
part m’ha semblat més una esmena a la totalitat dels pressuposts
que parlar de les esmenes concretes presentades al text articulat.
Aquest debat ja l’hem tengut, però no puc deixar de dir dues
idees molt esquemàtiques.

La primera és que, evidentment, des d’Unió Mallorquina,
consideram que aquests són uns pressuposts realistes, el contrari
del que vostè diu, no estan allunyats de la realitat. Sí que són
possibilistes, fan el que poden amb els recursos que tenim. És
evident que hi ha seccions, hi ha conselleries que incrementen,
incrementen Sanitat i Educació, no tot el que voldríem, però ja
ho hem dit anteriorment, la segona idea: si no s’augment tot el
que voldríem i tot el que necessiten les Illes Balears és per una
mancança en el finançament autonòmic, i perquè no hi ha els

recursos suficients per cobrir totes les necessitats que té aquesta
societat. Però això no és atribuïble al Govern de les Illes Balears
sinó a una estructura de finançament injusta per a les Illes
Balears.

Dir, una segona idea, és que l’Agència Tributària, des
d’Unió Mallorquina ens felicitam de la posada en funcionament
de l’Agència Tributària. És un desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia, i si tots aquí ens omplim la boca que l’Estatut
d’Autonomia s’ha de desenvolupar, aquest primer gran
desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia no ha de ser atacat
tot d’una que es posa en marxa, almanco aquesta és la nostra
modesta opinió.

Anem però a les esmenes concretes. Unes primeres esmenes
ataquen els crèdits ampliables, tant a la partida de Sanitat com
a la partida d’IB3. Bé, aquesta és una pràctica que el Partit
Popular ja feia, ens sorprèn aquest canvi d’orientació en la
política del Partit Popular. A IB3 és evident que s’ha produït un
ajust econòmic a la baixa dels seus pressuposts i és evident i és
públic i notori i de tothom conegut que s’ha fet una contractació
dels serveis informatius amb un cost econòmic molt inferior, i
això és un contracte firmat, no són paraules al vent, són
obligacions contractuals fermes. Per tant, som en aquest camí de
disminució dels pressuposts d’IB3, ara bé, com vostès saben
perfectament, no és fàcil tancar uns pressuposts d’aquest ens
públic i per tant és necessari que hi hagi una certa flexibilitat a
les previsions pressupostàries, tot i que el camí de minva del
cost de l’ens públic és evident, notori i incontestable.

En relació amb la sanitat li diria el mateix, que aquest
govern aporti per una sanitat pública, universal, de qualitat, etc.,
etc., no vol dir que no sigui conscient de les mancances
existents i no vol dir que no es pugui aprofitar per conveniar
amb la sanitat privada la derivació de pacients, almenys des
d’Unió Mallorquina no tenim cap tipus de problema que això es
produeixi i no pensam que això tengui res a veure amb la
credibilitat d’aquest govern.

En relació amb la informació de subvencions, aquesta
informació és absolutament garantida i no té sentit l’esmena
presentada, ja que la informació arribarà a la cambra.

En relació amb l’esmena sobre l’endeutament i la millora del
finançament, evidentment des d’Unió Mallorquina ens
agradaria, com li deia al començament, que aquesta millora de
finançament es produís i que aportàs tal nivell de recursos que
no només en tenguessin per amortitzar un elevat endeutament
al qual també hem hagut d’acudir per fer aquests pressuposts,
sinó que també ens permetin fer noves inversions i ampliar
partides i, per tant, per exemple abans que parlàvem de turisme,
tenir més recursos per fer promoció turística. Com que aquest
és un debat obert, entenem que el conseller ha de tenir la
potestat i no la vinculació, l’obligació, que és el que vostès
proposen, d’amortitzar endeutament, perquè podem tenir més
recursos i podem fer altres coses a part, evidentment,
d’amortitzar endeutament, que és una obligació.
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I en relació amb l’esmena del sistema de finançament dels
consells insulars, bé vostès proposen que entri en vigor dia 1 de
gener del 2009, això és impossible, perquè segons la informació
que té Unió Mallorquina s’ha de fer una llei, s’ha de modificar
la Llei de finançament dels consells insulars i, per tant, no estam
en disposició d’aquesta entrada en vigor tan ràpida que vostès
proposen. 

Per aquestes raons, no podem donar suport a les seves
esmenes. Però li he de dir que transaccionam, en el sentit que li
proposaran altres grups de la cambra, la 10153, on li
proposarem una transacció que, si l’accepta, sí que pot ser
aprovada aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Ha començat la Sra. Sugrañes amb un introito que
estam fora de la realitat, que vivim fora d’aquest món, no sabem
on som, i ens ha esgrimit també grans paraules, amb les quals
ens emplaçava: transparència, austeritat, austeritat molt
repetida, i jo crec que convé començar contestant aquestes
primeres paraules de la portaveu del Partit Popular. 

D’entrada, la transparència i les ganes que se sàpiga el que
s’està fent i que hi hagi tots els debats que calguin, crec que
convé destacar que estam davant uns pressuposts, un debat
atípic, atípic perquè no ha vengut una llei que feia molts d’anys
que acompanya, per això li deien d’acompanyament, i que era
un dels debats importants perquè es duia una caterva de
modificacions de lleis, moltes de caràcter territorial, però de tot
ordre i manera, que moltes vegades quan hi grataves un poc
davall, sempre hi trobaves beneficiats personalíssims. Jo no sé
si vostès se’n recorden d’aquells debats de pressuposts, es va
amagrir molt aquella llei d’acompanyament, perquè pensàvem
que valia més anar sols que mal acompanyats, i aquesta vegada
s’ha esfumat. Jo crec que és un gest, un detall que per ventura
val més tenir-lo present quan es reivindica la transparència.

L’altre gran tema era l’austeritat, amb l’allau d’exemples
més o menys escandalosos de desviacions milionàries que es
varen produir a l’anterior legislatura i pots de Cola-Cao que
anam veient un dia o l’altre, la veritat és que els esforços per
intentar sortir en defensa de l’austeritat per part del Partit
Popular, a mi em recordava, escoltant la Sra. Sugrañes, aquella
anècdota que conta Kierkegaard, no sé si coneix aquella història
d’un circ que es va calar foc i que enmig del caos el director va
enviar a cridar cap al poble, justament l’únic que va trobar va
ser el pallasso, i li va dir, ves a demanar ajuda immediatament,
i va comparèixer, i el pallasso els anava dient que hi havia foc
i que anassin a ajudar: clar, la gent esclafia a riure i cregueren
que era una facècia, un truc per dur-los tots al circ. Com més
jurava, com més gemegava aquell pallasso, la veritat és que més
la gent se’n reia i creia que era bo en el seu ofici. Aquesta
història la utilitza Kierkegaard amb la credibilitat dels teòlegs,
perquè per ventura estan enfora de la realitat. Jo crec si algú vol

comparar la credibilitat dels polítics, que tots nosaltres, per
motius ben diferents, aquesta cambra, la té baixa, la veritat és
que, Sra. Sugrañes, les seves propostes, el seu exercici de
l’austeritat durant tots aquests anys no ha estat precisament per
ampliar aquesta credibilitat. En tot cas, a mi m’ha recordat
aquesta anècdota.

Però anem a pams, i jo, més que entrar en els grans debats,
entraria a les esmenes, una darrera precisió sobre la intervenció
que vostè ha tengut al respecte de l’Agència Tributària, i
efectivament vull mantenir que per part del nostre grup, que no
va participar dels aplaudiments a l’Estatut d’Autonomia que
aprovaren entre PP, PSOE i Unió Mallorquina, la veritat és que
l’Agència Tributària volíem que dugués competències noves, el
que nosaltres volíem era quelcom nou, no un instrument nou,
volíem competències noves. Per tant, efectivament no
l’aplaudirem. Però com que tampoc no veig que per aquí hi hagi
el gran debat de la llei d’articulat, tampoc no hi aprofundiré.

Les esmenes, sí que la 10158 va lligada a la 10151, i també
després hi ha la 10159 que, com vostè apuntava, és per
qüestionar el caràcter ampliable d’una sèrie de crèdits, en
concret IB3 i el Servei sanitari. Vostè sap que aquestes
previsions de crèdits ampliables provenen dels pressuposts del
Partit Popular, d’una previsió que pensam raonable, però que
vostès ara es reqüestionen, com sembla que es reqüestionen
tantes coses de les que feien, jo crec que en algun punt és
positiu aquest qüestionament, justament aquest no creim que
sigui avui necessari.

Nosaltres pensam que caldrà un pla de sanejament d’IB3
molt coratjós, creim que els pressuposts, la partida que preveuen
aquests pressuposts serà encara insuficient per arribar a un
sanejament d’una entitat que va quedar, ha quedat, com és
sabut, molt i molt tocada financerament per la seva gestió, i que
en aquests moments crec que és prudent mantenir aquest crèdit
ampliable. 

Sobre llevar el crèdit ampliable dels serveis sanitaris,
senzillament no ho he entès, he entès que vostè deia que ho feia
des de paràmetres socialistes, m’ha semblat que la seva
justificació és que ho feia des del socialisme, jo no sé quin
coneixement vostè en té, supòs que important, jo li diré que la
nostra militància d’esquerres dins el socialisme és senzillament
que hi hagi una sanitat de qualitat i que tothom la trobi. Si això
passa per un crèdit ampliable com tenen tants de pressuposts per
garantir-la, nosaltres aprovarem el crèdit ampliable, si vostè té
una altra fórmula, defensi-la des dels seus postulats liberals, des
de la seva posició, li votarem en contra però hi haurà el debat
que toca produir-se a un parlament; si no, debati com trobi. De
totes maneres, com dic, és una situació que ve del Partit
Popular, per tant, en tot cas, és un canvi de criteri que vostès
tenen.

Ja fer esmenes perquè nosaltres siguem congruents respecte
del que vostès es pensen que pensam, em sembla una mica
recargolat, defensin vostès les seves pròpies posicions, que crec
que és per això que els han votat els seus electors.
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L’esmena 10153, en canvi, la de l’article 9, ja els diguérem
en ponència que creim que fa una millora tècnica, senzillament
assignar l’Oficina de transparència a la mesa i, per tant, si es pot
aconseguir una transacció, jo crec que serà positiu. Tanmateix,
que quedi clar, no ens agrada aquesta oficina, no és que sigui
cap novetat, això, continuam pensam que el PP la va crear
senzillament, amb una llei d’acompanyament, per cert, amb tota
la regulació dins una llei d’acompanyament, amb una esmena en
ponència, per donar a entendre, per donar la imatge, que
s’actuava enmig de tot l’escàndol, de l’esclafit del cas Andratx.
Ho vàrem dir fa dos anys, on no vàrem aconseguir que ningú no
donàs la cara per aquell escàndol, i ho continuam dient ara, amb
el que ha passat de llavors ençà, cadascú que digui si teníem raó
nosaltres o si la tenia el Partit Popular.

Sobre la 10155 i la tramesa de subvencions,
desgraciadament vostè no em va voler donar cap explicació en
comissió, ara veig que hi ha aquesta dissonància entre
subvencions corrents i subvencions de capital, entenc de la
intervenció d’avui, nosaltres entenem que les subvencions,
sobretot totes les de més de 3.000 euros, arriben, hi ha tots els
punts de l’article 100 que les apuntin, amb independència que
creim positiu que també les de capital siguin trameses, avui ja
no donarem suport a l’esmena.

La 10157 proposa la congelació del sou dels alts càrrecs,
però entenem que no està ben plantejada, perquè els alts càrrecs,
l’alta direcció és a l’article 12 que, per cert, preveu la
congelació salarial per a l’any 2009, no hem vist la disminució
del 20% i aquelles altres mesures d’austeritat lligades als alts
càrrecs, que comprenc que de la seva experiència del que és un
alt càrrec tenguin aquesta percepció, però nosaltres entenem que
una direcció política sempre és necessària i que és positiva si
realment ho fa amb criteri i fent la feina, les funcions que se li
encarreguen. En qualsevol cas -insistesc- la congelació salarial
dels càrrecs -diguem-ho així- polítics està prevista a l’article 15,
i la veritat és que la que vostès plantegen a l’article 11, no
l’entenem.

La 10149, com vostè diu, no pretén congelar, sinó baixar el
sou, baixar el sou a la Intervenció General i al director de Salut
en 27.800 euros, nosaltres hem plantejat congelacions, però no
reduccions i, per tant, li votarem en contra.

La 10150 vol suprimir la negociació del pla de pensions,
tampoc no hi estam a favor.

La 10148 la trobam incongruent amb les esmenes sectorials
que fa el Partit Popular, les anirem debatent avui i demà,
esmenes que es faci més despesa en educació, més despesa en
sanitat, ... en una paraula que hi hagi més despesa als consells,
etc.; mentre que en aquesta esmena el que ens planteja el Partit
Popular és que tot el finançament que pugui aconseguir el
Govern de l’Estat es destini íntegrament a rebaixar el deute.
Nosaltres compartim que aquesta ha de ser una prioritat, de fet
la disposició addicional cinquena així ho preveu i així s’hi
compromet, però tancar-ho tant ho trobam imprudent i, per tant,
no ho compartim. En qualsevol cas, el que sí que no entenem en
absolut és el doble discurs que ens defensa avui el Partit
Popular. 

En tot cas avui, en plena crisi, i ho vull dir abans d’acabar,
el nostre principal maldecap ha de ser sortir de la crisi i fer-ho
procurant que tothom en surti sa i estalvi. Jo crec que aquesta és
la gran consigna per damunt d’ortodòxies financeres.

La 10152 -i vaig acabant, Sra. Presidenta-, l’entenem com
un pur gest polític, efectivament, ens diu que el finançament
dels consells ha d’arribar dia 1 de gener de 2009, per tant d’aquí
a quinze dies, jo crec que senzillament és tenir una oportunitat
per pujar a aquesta tribuna i fer-nos a tots una reflexió que tot
allò que no havia fet el Partit Popular amb el finançament dels
consells és urgent que es faci, cosa que ens sembla correcta, la
podem saludar, fins i tot el que representi com a estirada de no
haver-ho complit dins el 2008, però evidentment és una esmena
que està plantejada perquè no sigui aprovada, perquè, s i no,
seria de compliment impossible d’aquí a quinze dies. El
compromís de la legislatura és que hi hagi competències i
finançament en la mesura que les condicions actuals permeten,
i aquest serà el compromís que des del nostre grup mirarem de
complir.

Les 10160 i 161 proposen baixar unes taxes que avui mateix
ja estan molt per davall dels costos del servei, i tot i que a
nosaltres ens agradaria rebaixar les taxes, creim que no està
justificat. I tot i que vivim moments de perplexitat, la veritat és
que votar una esmena que té un número amb un interrogant
darrere, la veritat és que no crec que haguem arribat a aquests
moments de dubte tan gran com per haver d’aprovar taxes amb
interrogants, per tant, en aquest sentit, també li votarem en
contra d’aquestes darreres esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot, voldria lamentar
expressions que consider demagògies, fora de lloc, falses i
injustificades com ha estat dir que el conseller ha regalat 100
milions d’euros al ministre Solbes quan es conegut per tothom
que la millora de finançament i recursos per a inversions han
estat prou considerables.

Dit açò, de les 14 esmenes presentades pel Partit Popular a
l’articulat, en rebutjam 13 i proposam una transacció en una, en
concret a la 10153, amb una petita modificació de la redacció
que l’aclareix i que, per tant, suposam que no hi haurà majors
problemes perquè tengui el suport unànime.

Hi ha un primer grup de quatre esmenes, que rebutjam per
innecessàries, són les 10154, 55, 56 i 57. Dins aquest grup, el
Partit Popular reclama remetre al Parlament la informació
d’expedients de concessió de subvencions, amb quantia superior
a 30.000 euros, així com la remissió dels expedients amb
periodicitat trimestral. Aquesta informació ja es remet al
Parlament en compliment de la Llei de finances de la CAIB, de
manera trimestral i per imposts superiors a 3.000 euros, per tant
ja s’acompleix el que solAlicita el Partit Popular.
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El mateix podem dir de l’Oficina de transparència, aquesta
esmena és innecessària, atès que la secció 06 ja es preveu dins
l’articulat de la llei, com veurem a l’esmena que he anunciat que
transaccionaríem, que és la 10153.

I, per acabar, dins aquest primer grup d’esmenes que
consideram innecessàries, també hi hauria de 10157, on
solAliciten que el personal d’alta direcció dels ens integrants del
sector públic autonòmic no experimentin increments de
retribució respecte del 2008. En aquest sentit, hem de dir que la
congelació retributiva de la majoria de càrrecs, inclosos els
d’alta direcció, ja es preveu a l’article 12 del projecte de llei
aplicable a presidents, directors, gerents i assimilats d’entitats
i empreses públiques, fundacions i qualsevol altre entitat del
sector públic autonòmic.

HI ha un segon grup d’esmenes, a què tampoc no donarem
suport perquè consideram imprescindible mantenir el criteri del
Govern, són les 10151, 10158 i 10159. A la 10151, el Partit
Popular proposa suprimir l’aval de 30 milions d’euros a IB3, a
l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears. Aquest aval és
del tot imprescindible per tal de garantir l’endeutament que
pugui concertar IB3 per tal d’assegurar el servei públic en què
consisteix la ràdio i la televisió públiques autonòmiques i que ha
de prestar, evidentment, mitjançant gestió directa aquest ens
públic. Tothom coneix les passes que s’estan donant per canviar
el model de radiotelevisió pública autonòmica, per la qual cosa,
de moment, és imprescindible utilitzar, per altra banda, els
mateixos termes i motivacions d’anteriors lleis de pressuposts
aprovades, com vostès saben, per anteriors governs.

I a les esmenes 10158 i 10159, una vegada més el Partit
Popular torna a canviar de criteri i passa a solAlicitar la
consideració de no ampliables els crèdits a IB3 i a Ib-salut. El
govern actual igual, com ja s’ha comentat, que l’anterior, i
evidentment també el nostre grup parlamentari, considera
imprescindible el caràcter d’ampliables d’aquests crèdits,
principalment, com també ja s’ha dit, el del servei de salut, Ib-
salut; aquest darrer, absolutament imprescindible i prioritari per
aquest govern, i creim, o fins ara crèiem que també per al Partit
Popular, però aquesta esmena sembla demostrar el contrari.

Tampoc no donarem suport i, per tant, rebutjam, un tercer
grup d’esmenes del Partit Popular, per un motiu de coherència
o perquè consideram millor el criteri proposat pel Govern. Dins
aquest grup hi ha les núm. 1, 2, 3, ... bé, diré el RGE, les 10148,
49, 50, 10160 i 10161.

A la 10148 solAliciten que en cas d’una millora de
finançament, sigui obligatori que el Govern amortitzi deute o en
el seu cas no la concerti. No consideram convenient aquesta
fórmula que el Partit Popular proposa ara com a imperativa per
un possible excés de finançament que pogués arribar a la nostra
comunitat, tot sigui dit, fruit d’una major sensibilitat del govern
Zapatero si el comparam amb governs anteriors. Aquesta
millora podria venir afectada per llei, a la realització efectiva
d’una major despesa en serveis bàsics, podrien donar-se moltes
altres possibilitats, i tot i que, com vostè, Sra. Diputada, ha
comentat, el conseller s’havia manifestat en el sentit que vostè
indica, i així també ho indica la disposició addicional en el
sentit d’una voluntat política, d’utilitzar aquesta millora
financera per reduir deute, a pesar d’açò, com he dit,
consideram per prudència mantenir el caràcter potestatiu

d’aquesta disposició, ja que es podria donar el cas d’una
necessitat de recursos i de despesa pública per tal de posar a
l’abast de l’economia dels ciutadans i de les empreses
actuacions que puguin ser d’utilitat per ajudar a reactivar i
dinamitzar l’economia.

L’esmena 10149, jo no sé si val la pena entrar-hi. És la que
proposen com a mesura d’austeritat, una mesura curiosa,
eliminar complements específics a l’interventor general i al
director general de l’Ib-salut, complements fixats en anteriors
legislatures que, per cert, també hagués estat bo aplicar aquest
principi d’austeritat.

També rebutjam la 10152, on proposen modificar la data d’1
de gener de 2010 per 1 de gener de 2009, i la rebutjam perquè
el sistema de finançament dels consells insulars evidentment
exigeix l’aprovació i l’entrada en vigor d’una nova norma amb
rang de llei que substitueixi la vigent 2/2002. És evident que és
del tot impossible fer-ho dins el que queda de 2008 perquè entri
en vigor el 2009. I en aquest sentit valoram positivament
aquesta disposició addicional vuitena, ja que serveix per instar
el Govern perquè prepari aquest projecte de llei durant el 2009
i el faculta perquè al llarg d’aquest procés pugui aprovar
bestretes a compte del sistema de finançament definitiu que
resulti de l’aprovació efectiva de la nova llei. És per tant una
bona passa.

Respecte a les taxes, també les rebutjam. Sembla que són
propostes aleatòries i en tot cas és una sèrie de serveis el cost
dels quals supera àmpliament la previsió d’ingressos. 

I ja finalment, com he anunciat, no rebutjam l’esmena
10153, sinó que proposam una transacció que sols es tracta
d’una millor o més clara redacció. Així doncs, amb la transacció
quedaria l’article 9, apartat 1, lletra a), de la següent manera:
“...a la Mesa del Parlament en relació a la secció pressupostària
02, Parlament de les Illes Balears, i a la secció 06, Oficina de
transparència i control del patrimoni de càrrecs públics de les
Illes Balears, i el síndic o la síndica major en relació a la secció
03, Sindicatura de Comptes”. És a dir, deim el mateix que el que
proposa el Partit Popular i tan sols proposam una millor i més
clara redacció.

Per tant, i en resum, rebutjam 13 de les 14 esmenes, unes per
innecessàries ja que no aporten res nou que no estigui ja a la
llei; altres per pretendre modificar aspectes que són del tot
imprescindibles; i altres per simple coherència o per considerar
millor la proposta del Govern. Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / Fascicle 1 / 16 de desembre del 2008 2213

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, sí, Sr.
Alorda, sí que fa un esclafit de riure quan es veu que han de
renunciar a moltes coses i a molta ideologia simplement per
poder estar asseguts aquí i per poder governar, que després del
discurs que ha fet aquí pensi que molts representants seus
anterior i asseguts en aquestes cadires, el discurs que ha fet avui
vostè era tot al contrari.

Però anar anem a centrar-nos en el tema de les esmenes.
Miri, amb el tema de la millora del finançament, escolti,
nosaltres no som els culpables, eh?, que vostès amb el tema dels
consells estiguem on estem ara. Vostès van posar la llei de
l’articulat per al 2008, que farien la llei durant aquest any, i que
l’1 de gener del 2009 tindríem la millora de finançació dels
consells. Són vostès, aquests sis partits, que han estat incapaços
de posar-se d’acord durant tot aquest temps; per això ara no
vinguin a dir-nos, a nosaltres, que de pressa, corrent i rabent, no.
Haguessin hagut de complir el que van prometre l’any passat,
cosa que no han fet.

Després..., és que, vaja. Sanitat, un tema d’ideologia, vull dir
que vostès defensen una cosa abans, ara en aquest moment tot
el contrari. El que havien de fer és, d’acord amb la seva
ideologia, agafar i incrementar molt més sanitat, incrementin
molt més sanitat i no hauran de fer ampliables. Nosaltres,
efectivament, vull dir que el servei el teníem conceptuat
d’aquesta manera i el defensam ben igual, però és que vostès no
són congruents amb el que vostès predicaven. Jo ja els he dit
que vostès no es creuen els seus pressupostos, no és gaire
normal presumir de retallar despeses i després contemplar
crèdits ampliables i avals, i sobretot quan presumir de retallar
despeses vol dir, per exemple, acomiadament de més del 42%
de la plantilla d’IB3. Això no és austeritat, a això es diu
fomentar l’atur. Quina és l’austeritat?, retallar despesa per fer
un logotip nou i una operació de màrqueting valorada en més de
600.000 euros per IB3? Això sí, en color rosa, perquè quin
millor color que el rosa?, sobretot en el moment que travessem
i sobretot per la gent que acomiaden dia sí i dia també; segur
que per a ells precisament el color rosa no és el mateix, sinó que
ho veuen bastant negre. Per cert, la celebració al Castell de
Bellver, la gran celebració del nou logotip, què va costar?, això
és austeritat?

Transparència. Segons notícies sortides als mitjans de
comunicació l’empresa encarregada de fer aquesta gran rentada
de cara, això sí, de color rosa, és el director d’IB3. Per què ens
esmenta la IB3?, per beneficiar algunes empreses privades. Jo
em deman on és aquella persona que el dia 19 d’abril del 2007,
de forma molt vehement ens deia: “Aquesta comunitat
autònoma es mereix una altra forma de governar, més
democràtica, més transparent, allà on la televisió pública sigui
pública, perquè els treballadors només volen estabilitat. Jo els
puc assegurar que en tindran, d’estabilitat, perquè hi haurà un
govern socialista que se’n cuidarà dels treballadors. No fa falta
molta feina, bastarà que tots aquells que tenen contractes
milionaris, fuera, i ho passarem als treballadors”. Qui és aquest

personatge?, ara el Molt Hble. President d’aquesta comunitat,
el Sr. Antich. On ha quedat tot això?, zero!, perquè allò
important no són els contractes dels treballadors, allò important
aquí és que vostès és governar, i per tant aquí estan tots ben
asseguts i en canvi els altres estan al carrer.

Sr. Carretero, vostè hauria de ser un d’aquells que el dia que
l’ara president d’aquesta comunitat autònoma pronunciava
aquest eloqüent discurs vostè l’hauria d’estar aplaudint, i ara
aquí em ve amb un altre discurs, i en el qual la millora del
finançament..., passem a l’esmena de la millora de finançament.
L’esmena que la millora de finançament que s’obtengui,
suposem que a la fi es posin d’acord, es destini a amortitzar
deute. Són vostès, el govern, que ho diuen, o sigui que en el text
que vostès tenen a la web d’aquest govern, quan vostès van
presentar els pressuposts diu textualment: “L’endeutament fins
a final de l’any 2009 es veurà reduït pels recursos addicionals
que es derivin de l’aplicació del nou sistema de finançament i
que es destinaran íntegrament a amortitzar deute”, disposició
addicional quarta de la Llei de pressuposts. Això és el que
vostès diuen, i en canvi avui tenim una llei que diu tot el
contrari. Per tant vostès amb això què estan venent a l’opinió
pública? Vostès haurien de votar ara que sí a aquesta esmena
perquè això és el que vostès diuen, no el que ara ens venen aquí.
Parlen contínuament de transparència i transparència seria votar
que sí al tema de les subvencions, perquè no són les
subvencions tal i com les plantegen vostès.

En definitiva són esmenes congruents amb el que vostès
diuen però no amb el que fan, i és precisament el seu vot en
contra el que els deixa en evidència i transmet a l’opinió pública
que estem davant d’uns pressupostos per acontentar els partits
que integren aquest totus revolutus de Govern però per donar
solucions als ciutadans de les Illes. 

I avui hi ha un article aquí que em sembla que va molt bé
que es digui, que diu: “...i és ben hora, com estarà d’acord més
d’un membre del pacte d’esquerres, que IB3 ha de deixar de ser
un focus de conflictes polítics, laborals i judicials, i ha
d’esdevenir un referent inqüestionable d’informació
independent, de qualitat i proximitat”. Això és el que diu el Sr.
Barceló avui en un article al diari. Jo crec que ho han de fer, ser
més congruents, perquè el retall de despeses no s’ha de
fonamentar solament en el personal sinó que s’hauria de
fomentar a no gastar doblers, a fer nous logos que no és el
moment, i sobretot aquests actes tan esplèndids del Castell de
Bellver, etc., etc. Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, Sra. Sugrañes, pareix que se li ha ofert una
transacció i voldríem saber quina és la seva decisió sobre aquest
tema.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Li agrairia que me la repetís, com ha quedat. Que la Mesa
del Parlament serà la responsable de C2, C3 i 06? Era així?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carretero, pot contestar a la diputada?

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, Sra. Presidenta. La proposta que fem és a)..., article 9,
apartat 1, lletra a), “...a la Mesa del Parlament en relació a la
secció pressupostària 02, Parlament de les Illes Balears, i a la
secció 06, Oficina de transparència i control de patrimoni de
càrrecs públics de les Illes Balears, i el síndic o la síndica major
en relació a la secció 03, Sindicatura de Comptes”.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament acceptarem la
transacció però, bé, no els hagués costat res aprovar ja l’esmena
tal com estava, almenys per aprovar una esmena i no fer tanta
transacció, total per una. 

Gràcies.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència
demanaria si poden passar per escrit als serveis de la Cambra tal
com ha quedat el text. Gràcies.

Passam, doncs... Torn de rèplica? Passam al torn de
contrarèplica, i per tant pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, només per comentar el tema d’IB3. Que vostè surti
aquí, que el Partit Popular surti aquí i parli de congruència i no
sé quantes altres coses, i d’acomiadaments, i dels costos
econòmics d’IB3 quan són vostès els responsables màxims de
la situació creada, perquè vostès varen definir un model i vostès
han deixat un ens públic amb 140 milions d’euros de deute, la
veritat és que posa els pèls de punta. Una mica de
responsabilitat; vostès demanen molta congruència, la
congruència és intentar sanejar dins la mesura del possible
aquest gran desengany econòmic que vostès han deixat que és
IB3, i aquest és un problema real, i els costos s’estan reduint i
estan minvant, i s’ha fet un contracte i li ho he dit. Vostè això
no ho vol reconèixer. Evidentment reduir costos té
conseqüències de tot tipus, també té conseqüències laborals, i
les empreses que fan feina en el model que vostès varen definir
i que ara es veu que han renunciat a les seves idees primigènies,
aquestes empreses evidentment fan una televisió d’acord amb
el contracte i amb les partides que hi dedica l’Administració.

 

Des d’Unió Mallorquina ens pareix molt poc seriosa la
manera d’afrontar aquest debat que té el Partit Popular.
Consideram que a IB3 es pot parlar d’un altre model, es pot
parlar dels costos que ha de tenir IB3 per a la comunitat
autònoma, crec que tots els grups parlamentaris haurien de
parlar d’aquest debat, però no fer la demagògia barata que
vostès fan sobre aquesta qüestió, quan saben que és molt més
complex i que són vostès els principals responsables de la
situació creada a IB3.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com un dels leitmotiv -tampoc
no és cap novetat gran- el Partit Popular, sempre que governa
l’esquerra i especialment si governa el nacionalisme
progressista i l’ecologisme, el primer que ha de dir és que
renunciam a tots per seure; ja és una etiqueta..., com que l’únic
que pot seure aquí és el PP i veig que els posa nerviosos no
seure-hi, crec que intenten projectar moltes vegades aquesta
frustració. Jo els demanaria que acceptin les regles del joc
democràtic, que segur que les accepten quan llegeixen un
manualet i jo crec que el tenen al cor, ho cerquin, ho trobaran,
és l’alternança política, és el fet de fer polítiques distintes. 

Jo la tranquilitz, Sra. Sugrañes: la gent que ha lluitat anys i
els meus predecessors en aquest càrrec estan molt satisfets que
hi hagi un govern progressista i nacionalista en aquest país i no
el duguin vostès, i cada vegada que obren el diari i cada vegada
que veuen un espai protegit o tants d’exemples -no hi entraré
perquè me n’aniria molt de l’objecte d’aquest debat-, fan un bon
alè i estan molt satisfets que estiguem en aquesta tessitura i no
en la contrària. En tot cas parli vostè amb ells però no opini per
ells sense conèixer-los, perquè jo en tenc ocasió i per ventura li
puc traslladar aquesta informació.

Pel tema dels consells vostè ha fet exactament el que jo he
dit que vostè tenia dret a fer i que ha fet: ha cercat una tribuna
per poder dir “això el 2009 ja hauria d’estar fet”, i jo faig el que,
des de la responsabilitat d’aprovar uns pressupostos que no
diguin coses incomplibles, he de fer, acceptar la crítica política
que no ho haguem fet el 2009 i dir-li que no ho podrem tenir fet
d’aquí a 15 dies. Jo no li retrec que la faci, ni tan sols per
incomplible que sigui l’esmena; senzillament la colAloc en els
seus termes polítics reals. I llavors li dic: bé, és que veníem
d’una situació de finançament dels consells, com en quasi tot,
que tenia molta mà de metge, i amb la situació econòmica que
vivim i si no resolem el tema del finançament d’una manera
satisfactòria i que hi confiam, però evidentment des de la
responsabilitat que tenim en aquest país, serà el que es podrà fer
amb el finançament dels consells, i en qualsevol cas es farà
aquesta millora a 1 de gener del 2010.
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Després el que mi em sorprèn molt és que intenti fer
esmenes, o argumentar les esmenes, d’acord amb la ideologia
dels que governen i no d’acord amb la seva, no?, que en
comptes de justificar la seva gestió anterior i plantejar-nos que
ens acostem més a les seves pròpies idees, les seves
justificacions venguin del que vostè pressuposa que nosaltres
hauríem de voler fer. A mi la veritat és que em sorprèn que
destini la seva quota d’esmenes a intentar cercar la congruència
dels nostres grups, que ja feim el que podem.

El que li diré una cosa: el Sr. Manera jo no sé on va estudiar,
la veritat, però segur que no va ser a Hogwarts. Vostè potser,
Sra. Sugrañes, sí, i ens donarà algunes receptes màgiques per
afrontar aquesta situació, però no tothom ha anat a Hogwarts i
per tant s’intenta, en la mesura d’allò possible, combinar i
prioritzar temes. 

Una qüestió, per exemple, i li dic la darrera, és la disposició
addicional cinquena. Nosaltres hem dit que el nivell
d’endeutament al qual ens ha duit un endèmic mal finançament
de la comunitat autònoma i els pecats dels Partit Popular, s’ha
de resoldre..., obligarà a destinar els increments de finançament,
si es produeixen, a aquest forat. Això és el que diu la disposició
addicional cinquena i això és el que diu l’exposició de motius
i és el que diu la web; el que no ho tanca, no ho tanca, perquè és
possible també que, com vostès diuen a la resta d’esmenes, hi
ha uns dèficits en matèria d’educació, de sanitat, de tots els
temes que anirem debatent aquests dies, que per ventura
obligaran que tanmateix hi hagi algun apartat. Vostè ens diu
“no, zero”. Quan els demanam d’on trauran els doblers per a
totes aquestes millores que vostès ens plantegen ens diuen que
del finançament, i després ens presenten que tot el finançament
ha d’anar a l’endeutament, i no pot millorar res de totes les
propostes, i quan li demanam com justifica aquesta
incongruència, “perquè és el que vostès digueren”. 

Defensin la seva veritat, defensin els seus ideals, defensin
les seves propostes, no es fiquin en tants d’equilibris, perquè
acabaran fent unes acrobàcies que ningú no entendrà cadascú on
està. Nosaltres amb les mesures que tenim, des de la consciència
de la insuficiència d’aquests recursos, però els hem prioritzat
com hem pogut. 

Si l’exemple del que hem de fer a IB3, per exemple, amb la
Sra. Umbert, eren aquelles càmeres ocultes, aquella
investigació, posar 10 milions d’euros i gastar-ne més de 100,
això és el model d’austeritat, de savoir faire, de prudència..., bé,
defensin-ho. Nosaltres estam compromesos amb un altre model.
S’han fet gestos, són insuficients, tenim una legislatura i
demostrarem que hi ha un model distint del que vostès duien a
terme, que veig que el defensen poc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular contínuament
parla i demana ampliar serveis com sanitat, educació, turisme,
carreteres..., però també al mateix temps demana retallar
despesa corrent, reduir deute i també, evidentment, reduir
impostos. Com diria en Felipe González “y dos huevos duros”.
Açò, Sra. Sugrañes, són vuits i nous i cartes que no lliguen, i
vostè ha volgut suplir l’absoluta manca de coherència amb un
exercici de demagògia, com ha dit el Sr. Melià, barata; en açò
sí que ha explicat l’austeritat. Vostè comprendrà que costa,
costa molt, rebre lliçons d’austeritat per part de qui les
recomana, i també costa rebre-les sobre el tema d’IB3. I sobre
la qüestió d’abandonar ideologies el Partit Popular també s’ho
hauria de fer mirar.

I diu el Partit Popular, també, que la situació econòmica està
canviant contínuament i critica el Govern, tant el central com
aquest, que els pressupostos estan desfasats, i en canvi ve aquí
amb un document que ja té uns mesos d’antiguitat i reclama que
açò s’apliqui, per tant una altra manca de coherència. Com
estam?, hi ha una situació canviant i hem de reaccionar o hem
de quedar amb allò que s’ha dit? 

No hi ha cap dubte que tenen raó quan diuen que la situació
econòmica darrerament és molt canviant i que s’estan
complicant o s’ha complicat; és difícil i ho és aquí, ho és a les
comunitats autònomes governades pel Partit Popular, ho és a
Espanya i ho és a tot el món, i en aquest sentit tots els experts,
avui mateix ho fa el Fons Monetari Internacional, recomanen la
despesa pública com a mesura palAliativa i com a mesura de
reactivació, gairebé un dels pocs recursos que ens queden i el
més efectiu com a mesura de reactivació de l’economia. Per
tant, veim positiva la consideració que es fa en aquest document
que vostè ha exposat d’intentar aquesta millora del finançament,
destinar-la a reduir deute, però és evident que és encertada la
decisió perquè això sigui de caràcter potestatiu. Seran uns
recursos que molt probablement seran molt necessaris per tirar
endavant polítiques de reactivació. Un altre exemple de la
incoherència del Partit Popular que em ve ara a la memòria, són
els famosos 8.000 milions d’euros que el Govern central ha
aportat als ajuntaments perquè puguin fer obra pública, votats
a favor per tothom, manco per part del Partit Popular que
després a tots els ajuntaments s’ha posat a la cua, ho ha
demanat, els utilitzarà i que serviran per crear molts de llocs de
feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Un cop acabat el debat de l’articulat del
projecte de llei, procedim ...

(Remor de veus)

Perdó?

L’esmena per escrit, Sr. Carretero, és possible?
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Molt bé. Un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de
llei, procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions, entitats de dret públic, societats públiques, fundacions
ib-salut, entitats de dret públic i fundacions de l’ib-salut i
Agència Tributària. Debat número 2 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 11 Conselleria de Presidència i les
seccions i entitats afins.

Per tant, passam a la defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a la secció 11 i a les entitats afins. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Mayans per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta secció vaig presentar
dues esmenes parcials, una que fa referència al Casal d’Entitats
que ja la vaig presentar l’any passat, no es va presentar l’any
passat i per això l’he presentada una altra vegada. Crec que és
important fer que la gent que ve de fora a treballar a la nostra
comunitat se senti ben atesa, tengui feina, però sobretot que es
pugui integrar com toca. L’any passat, l’any 2007, se’m va
contestar per part del conseller que cediria un local a la
Federació de Casals Regionals, supòs que havia de ser l’any
2008. A dia d’avui, que jo sàpiga, no tenc cap notícia que això
s’hagi fet. I també per part dels grups que donen suport al
Govern em varen dir que s’estava negociant i que ja estava
previst. 

Jo no sé si estava previst o no, però el fet és que a dia d’avui,
en el debat dels pressuposts, no s’ha dit res referent a aquest
tema. A la comissió ja vaig explicar aquests mateixos
arguments, se’m va contestar que ho havia de resoldre el
Consell de Formentera, jo crec que a part de resoldre-ho el
Consell de Formentera, se li dóna una mà per part del Govern
serà més fàcil, sobretot perquè la quantitat no és molt elevada,
fins i tot vull citar algun comentari del representant del BLOC,
allà on va dir en comissió que li pareixia molt barat, 200.000
euros. Jo, per suposat, estic disposat, si li pareix molt barat, a
augmentar la partida, cap problema. Per tant, en aquest sentit
queda feta la transacció, i si ho accepta, jo també ho acceptaré
encantant.

Un altre tema és el tema d’IB3. Jo present una esmena que
evidentment és extrapolable, obligatòriament extrapolable, a
totes les illes, que es mantenguin les seus insulars a cada illa
perquè la cobertura de les illes menors i no tan menors pugui ser
l’adequada. Jo crec que la televisió pública que tenim ha de ser
la televisió de tots i han de tenir les mateixes possibilitats de ser
escoltades absolutament totes les illes. Els representants
polítics, entre els quals m’incloc jo mateix, vàrem tenir una
reunió amb els representants d’IB3, ens varen plantejar les seves
inquietuds i vàrem recollir un poc les seves demandes. La
partida que propòs aquí de substitució està calculada
tècnicament per mantenir un any en aquesta illa la seu d’IB3 i
el personal, i ara diré per què dic això. Per tant, s’hauria de
calcular allò que costa mantenir les seus i el personal per a un
funcionament eficaç a cada una de les illes. 

Deia personal perquè els grups que donen suport al Govern
en comissió em varen dir que la seu estava garantida, la seu
física, entenc que així és perquè si es paga el lloguer,
evidentment està garantida la seu. Però que “el personal és un
altre tema”, paraules textuals del BLOC. Ja sé que el personal
és un altre tema, però una seu buida no serveix per a res. Allò
que fa els continguts, omple la seu i fa que s’emetin notícies de
cadascuna de les illes és el personal. Per tant, si la seu està
mantinguda, hem d’aconseguir que també es mantengui el
personal correcte per, almanco, emetre notícies i que les illes se
sentin escoltades, i donar possibilitat, almanco posar el dubte
damunt la taula, que els responsables d’IB3 tenguin la decisió
d’emetre o no emetre allò que reben de les altres illes. Si no
reben res de les altres illes, evidentment emetran les notícies de
Mallorca, això és evident. Per tant, posem damunt la taula
notícies d’altres illes, vivències i el dia a dia d’altres illes perquè
almanco els que decideixin emetre o no emetre notícies d’una
o d’una altra banda, tenguin l’obligació de decidir. Jo crec que
és evident que la delegació continuarà existint, això és evident,
però el que es demana mitjançant aquesta esmena de 250.000
euros és que continuï existint amb el personal adequat per
emetre les notícies de cada una de les illes.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular per un temps de deu minuts té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Hemos iniciado hoy en esta cámara el debate del ciclo de
presupuestos que nos ha de conducir, sin duda, a finalizar
pasado mañana con la aprobación de los mismos. Es una liturgia
que todos decimos que está desfasada, todos decimos que
tendría que modificarse, pero la verdad es que cuando estamos
en el Gobierno no queremos que se modifique porque nos
beneficia y cuando estamos en la oposición, creemos que habría
que modificarla para ser más justos y aplicarse mucho más (...)
un presupuesto. Habrá que hacer un concilio parlamentario a ver
si entre todos encontramos un método que nos permita mejorar
el debate y su finalidad.

El Partido Popular ha propuesto seis enmiendas a la
totalidad a los ámbitos de este (...). Una a la conselleria, al
apartado 11, cuatro al ente público de Radiotelevisión de las
Islas Baleares y a sus organismos autónomos, y una a la
Fundación de las Islas Baleares. Y lo ha hecho porque considera
que este documento que hoy debatimos aquí es un documento
que se encuentra, por decirlo de alguna forma, bien
desactualizado desde el momento de su presentación. Yo creo
que es un documento que no recoge las necesidades de la
comunidad autónoma, no recoge las necesidades de los
ciudadanos de las Islas Baleares y no posibilita que en estos
momentos se dé respuesta a lo que los ciudadanos piden y
demandan y que es seguridad, empleo y tener más posibilidad
de puestos de trabajo.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / Fascicle 1 / 16 de desembre del 2008 2217

 

Es un proyecto de continuación, que no difiere demasiado
del año anterior. Se vino con una gran ilusión, diciendo que el
del año pasado sería un presupuesto de transición, pero que éste
sería el del gran salto. Por lo que yo estoy viendo es un
presupuesto exactamente igual que el anterior. Es decir,
inclusive más bajo, concretamente en la Conselleria de
Presidencia el presupuesto es más bajo que el año anterior. Y no
digo ninguna barbaridad, una cosa es el presupuesto que se
aprueba en diciembre del año 2008 y otra cosa son las partidas
que se han ido transfiriendo desde Hacienda a la Conselleria de
Presidencia, que son mucho mayores estas partidas que lo que
aumenta el presupuesto este año. Por lo tanto, nos enfrentamos
a un presupuesto que no puede hacer lo mismo que el año
pasado, salvo que desde Hacienda les den un poco de
transferencias y vayan desde la partida 34 transfiriendo
importantes cantidades de dinero a Presidencia.

Es un proyecto que profundiza en la cultura de la
discrecionalidad en todos sus ámbitos. Quiero decir que las
partidas de inversiones inmateriales son las partidas que
predominan en estos presupuestos y que lógicamente no
comprometen a nada, de ahí que nos llevemos la sorpresa de
que por estas partidas (...) en Televisión de las Islas Baleares se
hayan gastado más de 100 millones de pesetas en cambiar un
logotipo. Si esto lo hubieran dicho al principio, sabríamos de
qué viene, pero como no hay concreción y son partidas de libre
disposición, en época de crisis nos gastamos más de 100
millones de pesetas en cambiar la imagen. Yo he mirado qué ha
pasado en otras comunidades donde ha habido un cambio de
Gobierno, por ejemplo en Cataluña, en donde CIU en su
momento impulsó TV3 y resulta que continúan con el mismo
logotipo. ¿Qué ocurrió en Madrid? Que continúan con el mismo
logotipo. Es exclusivamente en Baleares donde seguramente por
sentiments -por sentimientos- que nos embargan a todos se ha
tenido que cambiar el logotipo. Si ha sido por sentiments, ya
está bien y que venga Dios y lo vea. Yo creo que es algo
incomprensible que en un momento como el que tenemos
actualmente, de déficit de economía, de necesidades de
inversiones positivas que creen empleo, gastarse por sentiments
100 millones de pesetas en cambiar el logotipo no es
comprensible, no es justificable y es algo hasta aborrecible.

Proponen inversiones similares a las del año pasado, no
cambiamos para nada. Seguimos con la misma cultura del
presupuesto, no hacemos ninguna inversión nueva. Son los
mismos días, los mismos actos, las mismas cuestiones. No hay
ninguna novedad, no hay ningún cambio, como prometió el
conseller cuando se presentó a explicar lo que haría durante la
legislatura. Hasta el Gobierno del Estado ha hecho un esfuerzo
estos últimos días y ha puesto 8.000 millones de euros para que
los municipios puedan hacer las inversiones. Este Gobierno que
se llena la boca de municipalismo, en su presupuesto no dice
nada nuevo para los municipios. No hay nada nuevo, conseller,
al menos yo no lo he visto. No he visto ninguna linea que
profundice en las ayudas en los municipios, cuando
reconocemos que el 30% de las cosas que hacen los municipios
no son de su competencia, no hacemos nada por ellos. Creo que
es algo que no está.

Evidentemente, la enmienda a la totalidad de IB3 se justifica
en algo importantísimo, nosotros hemos hecho una enmienda a
la totalidad, como he dicho anteriormente, un presupuesto de
continuación, un presupuesto de nuevo rico, un presupuesto que
no responde a la realidad, un presupuesto que se gasta, ¡ojo al
dato!, 883 euros cada año por cada escucha de la radio de IB3.
IB3 Radio gasta para cada persona que la escucha, si hacemos
caso a los medios de comunicación que dicen que tienen 6.000
oyentes, un 0,6% de la población de Baleares, nos gastamos
150.000 antiguas pesetas por cada escucha. No digo nada de IB3
porque no sé los datos de audiencia, no los quieren dar
seguramente para no asustar a las demás cadenas y que se
pongan a temblar.

Pero es cierto que hay, como hemos dicho anteriormente,
cuatro enmiendas a la totalidad, tanto al ente como a las
empresas. Pero hay una enmienda mucho más grande, la que
tienen los trabajadores de IB3, los que están en la calle, los que
están en la calle cada día, los que están boicoteando cada día los
programas, no pueden hacer ninguna transmisión en directo
porque sus empleados, sus propios trabajadores, lo boicotean.
Le sacan una palabra que se dice “corrupción”. Y para no ir más
lejos, ayer por la mañana, Televisión Española a las 2 hizo un
magnífico reportaje sobre una sentencia que ayer se hizo
pública. IB3, que tuvo un despliegue de unidad móvil, de
reporteros, dio una referencia de 15 segundos en el telediario.
Se ve que no le gustó la sentencia y al no gustarle la sentencia,
varió el contenido y puso otra cuestión. Pero con todo el
despliegue, resulta que ayer Televisión Española con muchos
menos medios, con menos recursos, hace mejor información en
directo que IB3. Por lo tanto, éste es el motivo de (...) a esta
cuestión.

Voy a dedicarme ahora a defender las propuestas a la
globalidad que creo que son importantes. Es difícil en una
partida como ésta donde hay una conselleria de coordinación,
donde (...) IB3 en 10 minutos y también la fundación en 10
minutos tener que defender todo lo que tenemos que defender.
Ocho propuestas de globalidad son de tipo municipalista, van
encaminadas a poner el sueldo a los alcaldes de más de 5.000
habitantes. Van dirigidas a que el IPC también se les aplique a
ellos, como al resto de trabajadores. Va dirigida a aquella ayuda
a la formación, al 0,7 del fondo de cooperación, que no lo
cumple. Hay una ley que dice que el fondo de cooperación tiene
que ser del 0,7, y el Gobierno propone una cantidad que no es
el 0,7. Ya pasó el año pasado con la Conselleria de Bienestar
Social y este año pasa con ésta. Espero que aprueben la
enmienda porque así podrán regularizar este tema.

Hay otra propuesta para actualizar el fondo de la capitalidad
de Palma. Palma lleva ya dos años, el 2007 y el 2008 con una
cantidad que es insuficiente y tenemos que ponerle la cantidad
que corresponde, tal como se dice en la ley. En justicia pedimos
ayuda para los juzgados de paz de los municipios, había que
hacerlo. Y también que se amplíe el horario de atención al
público en la Oficina de Víctimas, que cierra a las 3, si a las 4
hay una víctima no puede ir a la oficina porque está cerrada, se
tendría que ampliar el horario.
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Y en la Fundación Baleares en el Exterior, proponemos una
linea de medidas importante, con cierto coraje, con cierta
valentía para poder dar un tratamiento distinto a los emigrantes
de Baleares. Proponemos una enseñanza a distancia con la
Universitat de les Illes Balears para poder hacer estudios a
distancia. La formación en las empresas radicadas en Baleares
de los oriundos de aquí, el seguimiento de estudios superiores
en Baleares de oriundos de aquí, el disfrute de vacaciones de los
escolares en las Islas Baleares, la recepción por internet de IB3
en América, y más recursos para las casas regionales. Yo creo,
señoras y señores, que es algo importante estar convencidos de
que esto es bueno.

Como he dicho anteriormente, el presupuesto de Presidencia
sube 3.475.000 euros, inferior a las transferencias que recibió
fuera de presupuesto, quiero decir en el presupuesto, pero fuera
de lo presupuesto este año hasta el tercer trimestre. (...). Pero
hay un dato que es importantísimo, del aumento de este
presupuesto, el 37,45% se aumenta en plazas de personal en
Presidencia. Yo no sé, ya lo dije cuando discutí el presupuesto
en la comisión, no sé dónde cabrán tantas personas en
Presidencia.

Sra. Presidenta, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Vol intervenir el Govern? Té la
paraula el Sr. Moragues per un temps de quinze minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Que
l’any 2009 serà un any ple de dificultats econòmiques i no
només per a la nostra comunitat és una previsió amb què tots
estam d’acord, el Govern, l’oposició, les forces socials i
econòmiques i la societat en general. A partir d’aquí, s’obre el
camp de la divergència, de receptes antagòniques o de les
postures contradictòries a què l’arc parlamentari dóna peu o
dóna cabuda.

L’oposició a la cambra presenta una esmena a la totalitat
dels pressuposts i procura defensar i raonar les seves polítiques
alternatives amb l’eficàcia que pot i amb la sort que li té
reservada la seva força parlamentària. En una segona volta
l’oposició també presenta esmena a la totalitat de seccions i
esmenes parcials a partides que han de donar llum i concreció
a les seves propostes i que persegueixen millorar allò que és per
definició dolent, o sigui, els pressuposts generals de la
comunitat autònoma. 

Fins aquí tot respon a la lògica politicopressupostària, només
està bé allò que un fa. Si estic al Govern defens aferrissadament
el meu pressupost i no escolt gaire les iniciatives de l’oposició.
I si estic a l’oposició faig un exercici de crítica implacable, que
no necessàriament ha de ser massa rigorosa. Açò, com dic,
respondria a la pràctica habitual del joc polític al qual estam
acostumats. El problema és que l’escenari econòmic en què ens
movem no és l’habitual i no demana tant un exercici de (...) o
d’inèrcia política com un exercici de comprensió, de
colAlaboració i de racionalitat.

L’any 2009 no serà un any més d’un cicle econòmic
aparentment normal, serà un any complicat que requerirà
propostes especials que hauran de ser revisades sense cap dubte
al llarg de l’exercici pròxim i al qual hagués anat molt bé partir
d’un consens bàsic que, si bé s’ha obtingut a l’àmbit social, no
ha estat possible obtenir-lo a l’àmbit polític. Així i tot per part
del Govern no escatimarem esforços per fer possible
l’establiment de fórmules d’acord que ampliïn el suport polític
en què neixen aquests pressuposts. 

Per tot açò, nosaltres hem presentat a aquesta cambra uns
pressuposts anticíclics pensats justament per combatre la crisi.
D’entrada, els vull recordar el que han sentit moltes vegades al
llarg d’aquestes darreres setmanes. Parlam d’uns pressuposts
que tenen com a objectiu essencial minvar els efectes de la crisi
a tota la geografia social i econòmica de les Illes Balears i en
què els problemes de les persones són el principal punt de
referència de la iniciativa política. Hem fet un important esforç
per mantenir el volum absolut de les inversions, parlam dels 732
milions d’euros en termes absoluts. Consideram que en una
etapa en què la retracció del sector privat és més que evident, el
sector públic pot i ha d’actuar de palanca de creixement, encara
que açò signifiqui majors dèficits pressupostaris. 

Continuam amb l’impuls donat a les polítiques socials que
arriben al 66% dels pressuposts, perquè aquest és un pressupost
pensat per cobrir amb la mesura de les nostres possibilitats les
necessitats bàsiques de les persones i de les famílies d’aquestes
illes i per açò destinam 2.350 milions d’euros a actuacions
socials, educatives, sanitàries, d’habitatge i d’ocupació. També
hem establert un major control de la despesa del funcionament
de l’Administració i rebaixam les despeses corrents en béns i
serveis en un 2,5%.

Totes les conselleries han fixat mesures de control de la
despesa de tot el sector públic i com vostès saben s’han congelat
els sous tant dels alts càrrecs com del personal eventual. Dins
aquest context d’augment del dèficit d’una banda i de control de
la despesa corrent de l’altra és en el qual ens mourem a la
Conselleria de Presidència que, com a activitat principal, tendrà
cura de coordinar i fer un seguiment de l’aplicació dels
programes que hauran de donar resposta a les propostes
derivades del Pacte per la competitivitat i la cohesió social en
els acords sectorials signats, les mesures de reactivació
econòmica ja aprovades i les que es puguin arbitrar en un futur.

Continuarem també amb el desplegament del text estatutari,
coordinarem tant processos de previsió de legislació vigent per
tal d’adequar-los a la nova redacció estatutària com processos
d’adopció de noves disposicions legals.
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Centrant-nos en el conjunt de l’esmena que el Grup Popular
presenta a la totalitat de la secció i que es concreta amb la
presentació d’un conjunt de 28 esmenes, de les quals 6 fan
referència a l’acció exterior del Govern, 7 a distintes qüestions
de l’Administració local i 9 a l’ens públic de la Radiotelevisió,
més 5 que són un conjunt de coses molt variades, entrarem a
parlar, a posicionar-nos en funció d’aquest conjunt d’esmenes
presentades.

Al començament de la meva intervenció, he recordat que el
temps que vivim reclama rigor i serietat i no sembla que en la
primera cosa que tractam tinguem gaire sort. Que vostès en
època de crisi pretenguin duplicar el pressupost que aquest
govern destina a les cases balears a l’exterior amb partides
destinades a iniciatives que ja es fan, com l’emissió de les
nostres televisions per internet, no sembla el més adequat. Els
record el que ja els vaig dir el desembre de l’any passat quan
vaig defensar els pressuposts de la meva conselleria. Des del
primer dia aquest govern ha fet feina per canviar la política
basada preferentment en la subvenció per una política que
cerqui la cooperació i la colAlaboració de tota la xarxa de cases
a l’exterior. Aquest és el camí que seguim i que pensam
continuar. Les subvencions, encara que en moltes ocasions
siguin necessàries i imprescindibles, no solen resoldre els
problemes de la ciutadania, en tot cas, les apedacen i en alguns
casos, com el famós de la dessaladora del Perú, han arribat a
constituir un vertader problema de gestió en què un estrany
beneficiari ha hagut de reintegrar gran part dels 450.000 euros
que vostès li van donar. 

Aquest govern, com van fer vostès, continuarà facilitant als
descendents de Balears la possibilitat de visitar la terra dels seus
avantpassats i la possibilitat d’accedir a beques i a programes de
formació. On sí hi ha un canvi és a les polítiques de caire social.
Des d’enguany, 2008, oferim un servei experimental d’ajuda a
domicili i de repartiment de medicaments entre els malalts
crònics; per a l’any que ve, per a l’any 2009, aquestes
experiències pilot es faran extensibles a totes les cases balears
a l’exterior que s’hi vulguin acollir.

Pel que fa referència a Justícia, continuam fent feina per fer
possible el traspàs d’unes competències el més ben dotades
possible, per la qual cosa hem rebut fa molt pocs dies el suport
unànime del Parlament a iniciativa del seu grup, Sr. Rodríguez,
a iniciativa personal seva, que jo li vull agrair públicament. Tot
fa pensar que les transferències en matèria de justícia, no es
faran efectives immediatament. El Ministeri de Justícia està
disposat a continuar negociant fins que l’acord sigui favorable
per a ambdues parts. Nosaltres, com no pot ser d’una altra
manera, hi estam d’acord, així i tot, esperam que durant el 2009
es pugui fer efectiu el traspàs. No hem pressupostat, per tant,
aquesta transferència, encara que hem deixat la porta oberta per
poder-la assumir.

Malgrat no tenir les competències transferides de la Direcció
General de Justícia i a iniciativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears hem pogut fer passes per millorar
aquests serveis. Vull recordar a la Cambra que, en la direcció
que proposen les dues esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, hem signat fa molts pocs dies amb els
quatre consells insulars un conveni per tal de desenvolupar un
programa informàtic per als jutjats de pau i per als registres
civils municipals i hem destinat una partida pressupostària per

dotar cada un dels jutjats de pau dels ordinadors més adequats
per al seu funcionament.

Respecte de les oficines d’atenció a les víctimes dels
delictes, els vull dir que dijous passat vam signar un conveni
amb el ColAlegi d’Advocats i amb el de psicòlegs que ajudarà a
millorar sobretot l’assistència psicològica que es dóna a
aquestes víctimes i a coordinar millor el conjunt de
professionals compromesos en la tasca d’aquestes oficines
ampliant horaris allà on faci falta. 

En la meva primera compareixença als pressuposts, els vaig
parlar de la necessitat d’aconseguir un pacte local. Vaig
anunciar que des d’aquesta conselleria lluitaríem perquè aquesta
fos la legislatura del poder municipal. Continuo pensant que el
pacte local és una feina de tots els grups d’aquesta cambra i per
suposat i d’una forma molt important del Partit Popular que té
la presència municipal més notable a les nostres illes. Per
descomptat, estic disposat a escoltar tots els suggeriments i a
revisar i incloure totes aquelles aportacions que vostès ens facin
arribar i que ajudin a millorar el poder municipal, la gestió
municipal. 

Feim feina en aquesta direcció, encara que hem de
reconèixer que la situació econòmica en general i la del
finançament en particular, no ens fa ser gaire optimistes a curt
termini. Ara bé, el que d’entrada no compartesc és la seva
proposta d’ampliar el nombre de municipis en els quals el
Govern paga els sous de batlle. Nosaltres complim
escrupolosament la llei, pagam el sou dels batlles dels municipis
o de presidents d’entitats locals de fins a 5.000 habitants, que
per cert, varen pagar per primera vegada l’any passat i per la
qual cosa vàrem haver de consignar la partida pressupostària
corresponent perquè vostès es varen oblidar de fer-ho. I ara
volen, proposen, fer-ho extensible a municipis de fins a 20.000
habitants i a més, volen que els pugem l’IPC que efectivament
està previst al decret que regula aquest pagament, però mirin,
d’entrada els he de dir que no farem ni una cosa ni l’altra. 

Senyores i senyors diputats, estaríem d’acord a encetar
converses amb la FELIB per revisar els aspectes de la Llei
municipal i de règim local que pensin que es puguin millorar,
però, tenint en compte la situació actual, que vostès ens
proposin avui matí augmentar el nombre de sous que hem de
pagar en l’aplicació de l’IPC, quan tots els alts càrrecs del
Govern els tenen congelats, ens sembla treure les coses de lloc
i per tant, no ho acceptarem.

En tot cas, vull que quedi clar que aquest govern reconeix la
precària situació econòmica en què funcionen les
administracions locals i els assegur que treballarem per
millorar-ne el finançament. Trobam que és obligatori ajudar a
palAliar el deute històric que els municipis acumulen. Tot açò
pensam fer-ho, però ho farem incorporant en aquest procés tant
al Govern de l’Estat com l’autonòmic, els consells insulars i per
descomptat els mateixos ajuntaments. Ara bé, el que en cap cas
no podem fer és tancar els ulls i deixar de banda la complicada
situació econòmica en què ens movem.
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Ja per acabar tractaré el darrer gran tema que se’ns proposa,
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. D’entrada,
puc entendre la seva esmena a la totalitat dels pressupostos de
l’ens. Des del primer dia de la legislatura vostès han pres una
postura clara, que encara que no l’acab d’entendre, té la seva
lògica: oposar-se a tot encara que aquest tot hagi estat en bona
part obra exclusivament seva. Reconec que aquesta feina
d’oposició la fan a consciència, tant al Ple com a la comissió de
control. Fins aquí només puc objectar la falta de coherència en
la crítica o en la manera de fer que parteix del model que vostès
i només vostès van impulsar en la ràdio i televisió publiques. No
se’ls coneix ni una apelAlació, als grups de l’oposició, per
compartir criteris i opinions a l’hora de crear la Radiotelevisió
que per imperatiu legal i constitucional s’havia de regir pels
principis de la llibertat d’expressió i el dret a una informació
independent, veraç i plural i dels quals, en la seva època, ha
arribat a estar tan lluny d’aquest objectiu en tantes ocasions. 

El problema és que tenim dues possibilitats per donar un
tomb imprescindible a la marxa de la institució que tots
acceptam que no és sostenible, ni socialment ni econòmicament
parlant, ho feim amb vostès, que és el que nosaltres voldríem,
o sense vostès, que és el que començ a pensar que és el que
vostès desitgen. 

Fins ara ho hem fet sense vostès perquè s’han negat a fer cap
passa més enllà de la crítica si no se cessava prèviament el
director general de l’ens, condició que per al Govern era
absolutament inacceptable i, molt més inacceptable sabent que
de la mà de la nova llei que el Parlament aprovarà al seu dia
vindrà un nou responsable elegit de la manera que es consideri
més adequada. Mentre no comptem amb aquest nou model i
aquest nou marc legal, als responsables de la corporació pública
no els queda més remei que fer front a la gestió diària que la
seva responsabilitat comporta i prendre les decisions que el dia
a dia els obliga. 

En primer lloc, reduir la despesa total de l’ens per poder-la
situar en un termini raonable de temps als entorns del cost mitjà
de les televisions autonòmiques, és a dir, reduir de forma
evident i costant els pressupostos que avui ens ocupen. En segon
lloc, han de gestionar un model que està absolutament constret
pel model externalitzat que vostès i torn a repetir, només vostès
varen posar en funcionament i que nosaltres volem canviar
gradualment. 

Vostès presenten un conjunt d’esmenes que supòs que
creuen que poden millorar la situació actual de la Radiotelevisió
pública, els demanaria encaridament que fessin una altra cosa,
que retirin les esmenes, que no es deixin endur per la conjuntura
enganyosa que no dur a res més que a pa per avui i fam per
demà i que se sumin d’una vegada per totes a l’esforç colAlectiu
del conjunt de les forces polítiques per establir una nova manera
d’actuar. 

Aprofitem l’acord de principi al qual vam arribar al Ple de
fa un parell de setmanes i facem feina plegats, cada un des de la
seva òptica per construir la Radiotelevisió pública que realment
necessita el nostre país.

En resum i per acabar, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, he de demanar a la Cambra, com no pot ser d’altra
manera, que es rebutgin les esmenes a la totalitat de la secció 11
i les parcials que l’acompanyen perquè ni la literalitat
d’aquestes esmenes ni els raonaments en què han estat
defensades, suposen una millora dels pressuposts que el Govern
presenta a aquesta cambra per revalidar-les. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, he escuchado una gran parte de su discurso
defendiendo, en general, los presupuestos de la comunidad
autónoma, los presupuestos de toda la comunidad autónoma. Me
parece muy bien que usted conseller, que coordina la comunidad
autónoma, aquí hemos venido a discutir precisamente su
partida, la sección 11 y todas las que van con ella relacionadas.
Usted se ha ido por otro sitio, pero vamos, ya va bien.

Sr. Conseller, acusarnos a nosotros de falta de coherencia es
desconocer este hemiciclo. Sólo tiene usted que mirar, que
leerse los diarios de sesiones de este parlamento de la pasada
legislatura y se dará cuenta quien tiene falta de coherencia,
precisamente con IB3. No lo digo yo, está en la calle, lo dicen
los trabajadores, los que no tienen coherencia son ustedes que
prometen una cosa cuando no están en el Gobierno y hacen lo
contrario cuando están en el Gobierno. Esa es la realidad, Sr.
Moragues, le guste o no le guste. Le guste a usted o no le guste.
Hicieron unas promesas que seguramente ahora lo tendrán
difícil para cumplirlas y que lógicamente tienen sus dificultades,
pero las promesas las hicieron ustedes, mejor, las hizo su
presidente, las hizo quien entonces era su portavoz y que no está
aquí ahora, que es la Sra. Armengol, las hicieron todos ustedes,
del modelo perfecto, sincronizado y maravilloso de IB3 que
tenían ustedes. Resulta que lo están haciendo-mire usted-
muchísimo peor, porque es una copia, pues de lo que había
antes, como digo anteriormente, no cambian nada. Resulta que
ustedes se presentan a un gobierno hexapartido porque así hay
un cambio y continúan haciendo todo lo que hacía antes el
gobierno del Partido Popular. Pues no sé dónde está el cambio,
para este viaje no sé para qué queremos alforjas.

Sí escucho sus propuestas, Sr. Conseller, lo que no las veo
reflejadas en los presupuestos. Además, me entusiasmó su
propuesta y ahí están las enmiendas que he hecho para ello, pero
usted no las quiere ver, usted no las refleja. Usted tiene menos
presupuesto este año que el año pasado y quiere hacer más
cosas, me vendrá a decir como es, salvo que como ha dicho
antes el conseller de Turismo, ya tenga usted pactado con el
conseller de Hacienda que le pase más cantidad, más
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transferencias fuera de lo que tiene actualmente en sus
presupuestos, si no, no podrá hacerlo. 

Sí que se llena la boca usted de un pacto local, pero será
difícil llegar con usted a un acuerdo de un pacto local y voy a
decirle por qué. Porque inclusive hoy aquí ha ignorado usted un
movimiento municipalista que hay en esta comunidad
autónoma. Aquí, en esta comunidad autónoma hay dos
asociaciones, la Federación de entidades locales de las Islas
Baleares, la FELIB, y la Asociación de municipios de las Islas
Baleares, la AMIB. Usted nada más se ha referido a una,
inclusive en los acuerdos del estado de la comunidad tampoco
quisieron meter a la AMIB y es difícil cuando hay dos
colectivos llegar a un pacto local si se ignora a uno, uno con
bastante fuerza política, uno con muchos municipios, uno con
una fuerte implantación en las Islas Baleares. 

Sr. Conseller, lo que le digo es que, por desgracia, su
discurso de las personas primero, no lo veo, su discurso del
pacto local, no lo veo, su discurso de vamos a hacer las cosas de
distinta forma, no lo veo y por eso son las enmiendas que hemos
puesto al presupuesto, a la totalidad y a la globalidad, con la
esperanza que alguna la aprueben porque no es posible -mire
usted- ni que sean ustedes tan malos que todo lo hagan mal, ni
que seamos nosotros tan malos que todo lo hagamos mal. Algo
debemos tener nosotros de bueno y ustedes también, por eso
hacemos enmiendas, porque queremos mejorar su presupuesto
y hacerlo mejor. Si usted no admite ninguna, pues mire, a lo
mejor está en condiciones de hacerlo o a lo mejor no, ya
veremos al final. 

Lo que sí es importante, Sr. Conseller, es no hablar desde la
posesión infinita de la verdad, ser un poco humildes -yo sé que
usted lo es, humilde- pero no venga aquí a darnos clase de que
esto es perfecto. No, no, tiene su imperfección como todo en
esta vida, no venir aquí y decir que IB3 da una información
independiente, veraz y plural. Ayer mismo, como acabo de decir
hace un momentito, dio un ejemplo de ello, si la sentencia en
vez de haber sido en el supuesto b, hubiera sido en el supuesto
a, el despliegue, estoy seguro que hubieran hecho hasta un
informativo especial, pero como les vino mal el tema de la
sentencia, pues ni siquiera casi informaron, 15 segundos en un
telediario. Eso sí, nos dijeron lo mal que lo estaban pasando en
Navarra, lo mal que lo pasaban en Oviedo, las dificultades que
había en toda España, ahora, de lo de Baleares nada, algo de
Mallorca, nada de Menorca, nada de Ibiza, y por supuesto res de
res de Formentera.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió, vol intervenir
el Sr. Moragues? Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Rodríguez, per veure les
coses s’ha de tenir voluntat de veure-les, ja ho va dir aquell,
no?, veuran els que vulguin veure. Evidentment, per veure les
coses amb els ulls tancats és impossible que vegin les coses que
jo crec que són evidents. 

A la meva intervenció he fet referència als tres grans apartat
en què ha fonamentat la seva esmena a la totalitat: Fundació
Balears a l’Exterior, corporacions locals i IB3, d’açò he parlat
i he intentat argumentar per quina raó una esmena a la totalitat,
basada en aquestes tres qüestions, crec que no tenia suficient
entitat. Jo respect, per suposat, les maneres d’enfocar les coses
que tenen tots els grups parlamentaris, per suposat les seves
també, però jo he de dir que m’he enfrontat a les seves esmenes
amb una voluntat d’acceptar qualque cosa i de ver li he de dir
que no he trobat per on acceptar-li cap de les esmenes, algunes
perquè, també li he dit, algunes de les que vostè planteja, doncs
al llarg de les darreres setmanes ja les hem fet, o els he posat el
cas de les dues de Justícia, firmades fa poquíssimes setmanes,
tant amb els consells insulars com amb els colAlegis, per atendre
precisament aquest dèficit que vostè apuntava a les esmenes.

Crec que en aquest cas haurien d’estar satisfets perquè les
seves iniciatives i el treball del Govern van adreçats cap a la
mateixa direcció, per posar-li un exemple. N’hi ha més
d’aquests exemples, no? Vostès proposen una partida per
ampliar o perquè es pugui veure la televisió per Internet des de
les cases regionals a l’exterior, açò també es fa i per tant no té
cap sentit que haguem de posar una partida pressupostària per
fer una cosa que ja es fa. Per tant, de ver, Sr. Rodríguez, encara
que no ho vulgui veure, jo he fet l’esforç de veure quina esmena
podíem incorporar al pressuposts que milloràs el programa
d’activitats i el programa pressupostari de la Conselleria de
Presidència.

Miri, en qüestió de corporacions locals, jo li torn dir
exactament el mateix, nosaltres complim escrupolosament la llei
i fem feina per fer possible que aquesta legislatura, des del
primer dia, sigui la legislatura del poder local; que,
efectivament, la situació millori en relació amb els ajuntaments
de com estava. És cert que des d’aquell pronunciament fet al
principi de la legislatura a avui ha passat qualque cosa que no és
anodina, que és que hi ha una crisi econòmica suficientment
important perquè totes les previsions de poder atendre
demandes econòmiques s’hagin de fer amb molta més prudència
de la que teníem previst.

Què farà el Govern? Home, naturalment el Govern no
parlarà de millores de finançament local mentre no hagi resolt
els temes de finançament de la comunitat autònoma; els temes
de finançament dels consells insulars i els temes de
finançament, posteriorment, dels ajuntaments; és a dir, açò, és
una qüestió en cascada, els 500, 600, 700 i 1.000 milions més
d’euros que vindran de Madrid, perquè jo som molt optimista,
doncs naturalment els haurem de repartir entre les necessitats de
la comunitat autònoma, del Govern de la comunitat autònoma,
els haurem de negociar amb els consells insulars, perquè ells
també, com ha passat amb el debat de fa una estona, necessiten,
i és un imperatiu legal, revisar el sistema de finançament dels
consells insulars. I després, tots junts, Estat, consells insulars i
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Govern haurem d’atacar la necessària revisió del finançament
dels ajuntaments fins allà on les nostres possibilitats ens ho
permetin. Però evidentment, no podem parlar de millora del
finançament en tant que no s’hagi resolt, que esperem que sigui
en el més breu termini de temps possible, les necessitats de
finançament de la comunitat autònoma.

Per tant, nosaltres no renunciam a aquests objectius que
teníem des del principi de la legislatura, els diré que
mediatitzats ara per una situació econòmica especialment
complicada i a l’espera de poder resoldre els nostres interessos
de finançament de la comunitat autònoma.

I jo no entraré en el debat de l’AMIB i FELIB, no hi he
entrat mai, jo he intentat atendre els batles, siguin d’un color o
d’un altre, siguin d’una federació o d’una altra, perquè sempre
he entès que des del primer moment hem anat fent feina els
grups de la cambra, el Partit Popular i la resta de grups de la
cambra, per tal de superar una diferència que no té sentit; és a
dir, avui en dia no té sentit que hi hagi AMIB i FELIB; que
s’hagi de dir una altra cosa perquè és un debat nominatiu, doncs
que es digui una altra cosa, però, Sr. Rodríguez, jo crec que el
que hem de fer és superar el més aviat millor les diferències,
que són molt poques, i amb el dia a dia la diferència de
necessitats o de plantejaments d’un ajuntament, estigui adherit
a la FELIB o a l’AMIB o a tots dos, que també n’hi ha alguns,
doncs no té gaire sentit, i per tant jo no entraré en aquest debat.
No he volgut mai aprofundir en la diferència, crec que el que
hem de fer tots és fer feina per tal que el moviment municipal,
perquè les seves reivindicacions siguin més fortes i més
consistents, s’ajuntin en una única associació.

I per a la qüestió d’IB3, jo li vull, amb un minut, dir que és
cert que el nou model d’IB3 encara no hi és; nosaltres ens vam
comprometre que el nou model havia de ser objecte de feina i
per tant de finalització al llarg de la legislatura i en açò fem
feina, però no és cert que no s’hagi canviat res. IB3 d’avui no és
la mateixa IB3 de fa dos anys, no és la mateixa IB3, hem fet
bastant coses; que algunes coses encara no acaben de funcionar?
Que alguna vegada alguna notícia pensin vostès que ha de tenir
un major protagonisme o no? Miri, açò, el debat, a cada reunió
de la comissió de control de Radiotelevisió hi ha queixes i
debats sobre aquestes qüestions en les quals jo no entraré. Que
no acaba de funcionar com volem i que ha de millorar? N’estic
absolutament segur; però que aquesta és una televisió més
barata, més plural, més democràtica i que defensa els interessos
de llengua i cultura de les nostres illes açò és innegable. I per
açò, Sr. Rodríguez, i no s’equivoqui, els informatius d’aquesta
comunitat autònoma han progressat en nombre d’espectadors
amb una progressió geomètrica. Per alguna cosa serà, perquè si
haguéssim continuat amb el mateix model que vostès
continuaríem estant en aquelles minses audiències que
presentaven dia a dia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn en contra de les
esmenes i, en primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
economia processal, moltes de les esmenes ja han estat
contestades pel conseller, nosaltres compartim molts dels
arguments expressats i també ja vàrem donar els nostres en
comissió i per tant intentarem centrar les idees en un parell de
temes que ens interessen especialment i dels quals el Sr.
Rodríguez s’ha fet ressò i amb els quals li hem de manifestar
que no hi estam en absolut d’acord.

Primer, no he entès molt aquesta apelAlació a la cultura de la
discrecionalitat. La discrecionalitat en dret administratiu, dins
l’administració, és perfectament legal, és l’elecció entre dues o
diverses possibilitats legítimes i legals i no entenc aquest atac a
una figura i a un principi que evidentment està inserit a la nostra
administració pública. Una altra cosa és que vostè vulgui parlar
d’arbitrarietat, que són conceptes diferents.

Segon tema, el tema dels municipis. Vostès a les seves
esmenes, i em pareix lloable, intenten que el Govern de les Illes
Balears colAlabori més amb els ajuntaments i amb la situació
precària econòmicament i financerament parlant que tenen els
ajuntaments. El problema però és que aquesta qüestió no és una
qüestió que pertoqui resoldre, bàsicament, al Govern de les Illes
Balears, és una qüestió que correspon resoldre bàsicament al
Govern de l’Estat, que és qui defineix el model de finançament
dels ens locals; que és el que va eliminar l’impost d’activitats
econòmiques, que és el que ha conduït a la situació tan precària,
com deia, que tenen els ajuntaments.

Evidentment, el Govern balear colAlabora, ajuda, ho ha de
continuar fent, però no és a qui pertoca arreglar el problema del
finançament. I el problema del finançament, el model de
finançament dels ens locals és el que ha de permetre tenir les
dedicacions exclusives, els sous que siguin necessaris en aquell
ajuntament o tenir els fons per invertir, convertir les seus
municipals, llevar les barreres arquitectòniques, moltes de les
coses que vostès plantegen que, evidentment, el tema és
estructural i no a través de pedaços que són un poc les esmenes
que vostès presenten, amb tota la bona intenció i amb la
voluntat de colAlaborar, sigui dit de passada.

Amb el tema d’IB3 vostès continuen amb aquesta
demagògia barata, estic totalment d’acord amb les paraules del
conseller; evidentment a IB3 han canviat moltíssimes coses: en
primer lloc, ha canviat la llengua vehicular de l’ens públic; la
defensa de la cultura pròpia de les Illes Balears; la programació
de proximitat; la defensa del sector audiovisual de les Illes
Balears; la pluralitat, tots aquests conceptes han canviat a IB3.
Una altra cosa és que no hagi canviat el model de gestió del
personal; si anam a aquesta qüestió és quan vostè pot dir que no
ha canviat res.
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Unió Mallorquina no tenia un compromís, vostè diu tots, no,
Unió Mallorquina no tenia un compromís de canviar el model
de gestió del personal, tenia un compromís de fer els canvis que
s’han fet i que li he enumerat molt ràpidament. Tampoc estam
tancats a què hi hagi aquest canvi; evidentment estudiant les
conseqüències pressupostàries, que poden ser altes, d’aquest
canvi de model.

No li accept que ens digui que el logotip d’IB3 ha costat
600.000 euros; el disseny del logotip d’IB3, del nou logotip
d’IB3, ha costat 43.800 euros. I el que no li accept, perquè això
ja és fals directament, és que TV3 a Catalunya no hagi fet un
canvi de logotip, perquè sí que ho va fer, i tots els que veiem
TV3 ho sabem perfectament el canvi del logotip que es va
produir; no home, no em faci així, perquè això sí que és
incontestable, això és un fet objectiu que no ofereix dubte.
Vostès poden continuar fent demagògia en lloc d’intentar
colAlaborar amb el Govern a definir un model d’IB3 que sigui
satisfactori per a tothom. Vostè capegi, però és així, de les seves
paraules no veim cap intenció d’acord, de negociació i
d’intentar consensuar un model, sinó de, com des del primer dia
i com deia el conseller, desgastar el Govern en aquesta qüestió,
tot i que sigui absolutament incoherent el seu canvi de postura
sobre IB3.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respecte del debat que
correspon, en aquest cas la secció de Presidència, hi ha 6
esmenes a la totalitat, concretament presentades pel Grup del
Partit Popular, i la veritat és que 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 ni a la resta d’esmenes que es
presenten.

S’ha fet molt èmfasi a un dels punts, en concret el de la
Radiotelevisió de les Illes Balears. Jo estic d’acord que queda
molt per fer, però el que no es pot negar és que hi ha hagut
avanços, que hi ha hagut canvis i sobretot que hi ha la voluntat
de seguir aprofundint en aquests canvis i en aquests avanços.
Només corregir-li unes quantes coses: vostè deia, en concret,
que la ràdio costava el que costava i tenia 6.000 oients, les
darreres dades són de 8.000; però, si fem aquestes comparances,
si fem aquestes comparances, què era quan tenia 2.000 oients i
tenia un pressupost, si fa no fa, semblant al que té ara, a la
passada legislatura? Per tant, crec que hem de mesurar les
qüestions en la seva justa mesura.

També parlava de la informació que es va donar ahir sobre
el cas cavallistes, en concret; bé, si efectivament és així i només
es varen donar quinze segons és una qüestió que tal vegada s’ha
de plantejar en el pròxim Consell d’Administració i plantejar si
aquesta informació va ser correcta o no, amb això nosaltres hi
estarem d’acord, a plantejar aquestes qüestions i que les

informacions es donin tal i com s’han de donar. Però sí que és
cert, insistesc, que es fan les passes per canviar el model d’IB3,
per anar avançant, per tant, cap a un model lògicament de futur
i, per tant, estam convençut que al llarg d’aquesta legislatura
s’aniran acomplint els compromisos que hi ha hagut, i així, a
més, ho ha manifestat el Sr. Conseller de Presidència.

Respecte de les esmenes parcials, vull assenyalar que per
fixar el posicionament del nostre grup sobre les esmenes
presentades en concret pel Partit Popular, he intentat agrupar-les
en tres grans grups, com es va fer també en el debat de
comissió. En primer lloc, hi hauria algunes esmenes que
consideram poc entenedores, altres que són innecessàries i altres
que consideram directament efectistes.

Així, a la secció 11, Conselleria de Presidència, podem
trobar tota una sèrie d’esmenes que, des del nostre punt de vista,
o són fruit del desconeixement o de la manca d’estudi del
projecte de pressuposts, o, pitjor en cara, fruit de la negativa per
la negativa sense més motivacions. Posaré llavors alguns
exemples, sense cap ànim de ser exhaustiu perquè ni és
necessari, ni el temps m’ho permet. Exemples d’esmenes que
qualifiquem d’innecessàries per mor que pretenen afectar
partides proposant que es faci allò que ja s’està fent; que es
duguin a terme projectes que ja estan en marxa; que s’apliquin
mesures que ja s’apliquen.

Per exemple, l’esmena 10598, que demana que es doti el
Fons de Cooperació Municipal amb el 0,7 dels ingressos propis,
tal com fixa la Llei municipal, i és exactament just el que fan
aquests pressuposts. És ver que hi ha un debat obert sobre el
tema del finançament municipal, el qual consideram que és molt
important, però que és l’Estat qui l’ha de solucionar i que, per
tant, en aquests moments nosaltres creim que s’han de fer els
esforços importants perquè els ajuntaments tenguin el
pressupost necessari per cobrir les seves necessitats i les seves
responsabilitats, amb això evidentment hi estarem d’acord.

L’esmena 10612, demana un conveni amb l’Ajuntament des
Migjorn Gran, a Menorca, per rehabilitar les cases consistorials,
avui inutilitzables, quan ja es colAlabora des de la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques amb l’ajuntament, amb
l’adequació d’aquest projecte de rehabilitació.

L’esmena 10634, que afecta una partida per adequar els
accessos dels edificis públics, quan ja hi ha un pla d’ajuts per a
aquesta mateixa finalitat.

L’esmena 10642, que demana que s’actualitzi amb l’IPC el
Fons de Capitalitat de Palma, actualització que precisament
recullen els pressuposts.

Tot un seguit d’esmenes, des del nostre punt de vista
innecessàries, que fan referència a la Fundació Balears Exterior,
que proposen iniciatives que estan en marxa des de fa temps,
com per cert ha exposat diverses vegades el conseller de
Presidència en compareixença a comissió, a tall d’exemple
l’esmena 10622, que demana potenciar la cultura de les Illes
entre residents a l’exterior mitjançant inversions telemàtiques;
exactament allò que es fa a través de la Fundació Càtedra
Iberoamericana.
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I seguint en la mateixa tònica, és innecessària una esmena
que pretén incrementar l’horari de les oficines d’atenció a les
víctimes del delicte, ja que aquesta ampliació està contemplada
en els pressuposts.

I finalment, també hi ha moltes esmenes tècniques que fan
referència a Radiotelevisió de les Illes Balears, nosaltres
consideram que també són innecessàries perquè són temes o que
estan prevists o que són inviables tècnicament.

I si, com he dit, algunes esmenes es mostren absolutament
innecessàries, d’altres consideram que són absurdes: afectació
a capítols que no s’adiuen amb l’objectiu proposat; modificació
de partides sense tenir en compte les conseqüències de les
baixes; proposta de quantitats arbitràries, sense cap mena de
fonament tècnic, etcètera.

En posaré alguns exemples: l’esmena 10727, que vol
destinar 600.000 euros per redactar un projecte de recinte firal
a Inca. Bé, per començar, 600.000 euros consideram que és una
quantitat exagerada i sobretot, en tot cas, això consideram que
correspondria a un projecte que s’hauria de dur a terme des de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. De fet, hi ha una
esmena en aquest sentit en aquest pressupost i ja en parlarem en
el seu moment.

L’esmena 10630, que afecta una partida ni més ni manco
que al Registre d’Entitats Jurídiques per donar subvencions a
associacions. Consideram que, lògicament, no té cap sentit.

Podem seguir amb més absurds, però passem a una altra
mena d’esmenes. En el tercer grup d’aquesta classificació sui
generis, que hem creat per posar un mínim d’ordre al desgavell
d’aquestes esmenes, les que nosaltres consideram que són
esmenes simplement efectistes, esmenes presentades per
oportunisme, que pretenen només un cop d’efecte o una cita
mediàtica, sabent que, a pesar de presentar-les, són impossible
de dur-se a terme.

Per exemple, l’esmena 10644, que demana ampliar el
possible pagament de sous dels batles per part del Govern als
municipis de menys de 2.000 habitants. Bé, la concreció de la
Llei municipal, que obre aquesta possibilitat, és un Decret de 26
de maig del 2007, signat pel Sr. José María Rodríguez,
aleshores conseller d’Interior en funcions, i fixa el límit en
5.000 habitants. Ara, un any i mig després, ho volen ampliar.
Què ha passat en aquest any i mig? Jo diria que el que ha passat
és que ja no governa el Partit Popular i per tant consideram
efectisme pur i dur, mesures demagògiques únicament i
exclusivament de cara a la galeria.

En la mateixa línia, l’esmena 10645, que demana que
s’actualitzin els sous dels batles pagats pel Govern amb l’IPC,
la qual cosa està prevista també en els pressuposts.

Si això no bastava, ni més ni manco que l’esmena 10798
proposa afectar 5 milions d’euros per dotar un fons de
cooperació interinsular que no existeix. En lloc de proposar, per
via legislativa, la creació d’un fons nou, presenten una esmena
per dotar un fons que no existeix, crec que hauria de ser al
revés.

Podria seguir, però no m’allargaré més. En resum, per tant,
el nostre vot contrari a les esmenes presentades pel Partit
Popular. És evident, crec que està suficientment fonamentat,
consideram que no són esmenes per millorar els pressuposts, no
són esmenes que intentin corregir errors ni tan sols esmenes que
dibuixin un model econòmic i social alternatiu. Són esmenes
que tenen com a única finalitat l’atac al Govern sense el més
mínim ànim de colAlaboració en l’intent de fer front a la greu
situació econòmica que vivim.

Per tot això votarem en contra de totes les esmenes
presentades. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’any passat el nostre portaveu en
aquest apartat del pressupost va començar el seu discurs dient
que era un debat tradicional i que era tradicional que l’oposició
presentés una esmena a la totalitat i que moltes vegades aquesta
tradició no tenia massa base quant als continguts que tenia. En
el debat en comissió el portaveu del Partit Popular em va tornar
a recordar aquest aspecte tradicionalista del debat, i crec que
avui ha millorat la seva opció dient que era una litúrgia. Jo crec
que tots estam bastant d’acord que hi ha alguns aspectes
d’aquest debat que no estan correctament dimensionats, tant si
estam a l’oposició com en el Govern. A mi em sap greu perquè
aquest tipus de tradicions sense contingut no m’agraden massa
i crec que el que no és actualitzable o que no té actualitat no
serveix com a argument ni com a manera de fer. Per tant,
respecte de la seva esmena a la totalitat no és massa..., és una
esmena a la totalitat que no té massa contingut, ja li ho vaig a la
comissió. Vostè avui aquí no ha millorat massa el que va dir.

Després presenten esmenes parcials al text com un que diu
“bé, si no ens accepten la totalitat almenys el que hi ha, canviant
algunes coses, ja ens va bé”. Llavors vol dir que allò de la
totalitat era simplement litúrgia. Per tant és tota una cosa que no
crec que tengui massa sentit avui per avui i jo em centraré
bastant a parlar de les esmenes que s’han fet i del seu contingut,
i per què opinam d’aquestes esmenes el que he opinam.
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Dit açò començarem per les esmenes presentades per
l’Agrupació Independent de Formentera i direm també el mateix
que vam dir en comissió: no els donarem suport en primer lloc
perquè la que fa referència a la seu d’IB3 ja ho vam dir, no es
tanca la seu d’IB3, i si com ha dit el portaveu d’aquest grup
volia dir que a més de la seu també els treballadors, evidentment
si no es tanca la seu és perquè hi ha algú treballant allà dins i
perquè es fan les feines necessàries perquè Formentera tengui
cobertura dins els informatius d’IB3. 

Quant al casal d’entitats, també li vam dir que entenem que
és una proposta incompleta quant que no hi ha proposta, no hi
ha proposta concreta del que s’ha de fer, ni què ha de costar, ni
què s’ha d’estalonar en concret, i per tant pensam que és molt
millor que faci feina el Consell Insular de Formentera
presentant algun tipus de proposta al Govern i sempre trobarem
la manera que el Govern li doni suport o almenys faci alguna
cosa perquè millori la finançació d’aquesta activitat.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, ja els anuncii que
les rebutjam totes, ho vam dir també en comissió, jo supòs que
no és cap sorpresa per al Sr. Rodríguez que li diguem açò,
perquè en el seu conjunt no aporten cap valor afegit a aquest
pressupost i per tant no el milloren. Tal com vaig dir a la
comissió no es veu que les esmenes tenguin idees clares i no es
veu que hi hagi una proposta alternativa de pressupost. Algunes
d’aquestes esmenes estan encaminades a demanar al Govern
que faci actuacions que ja s’estan fent amb càrrec a altres
partides o a altres seccions del pressupost; ho han dit alguns
portaveus que m’han precedit. Em referiré concretament a l’ajut
a l’Ajuntament d’Es Migjorn, línies d’ajuda a l’accessibilitat,
convenis amb la Universitat de les Illes Balears, moltes de les
coses que es diuen de la Fundació Balears a l’Exterior, en
general referides a la Direcció General d’Exterior del Govern.

Però sí que sobre algunes d’elles m’agradaria fer alguns
comentaris amb més profunditat. 

Foment de la participació ciutadana. Mirin, el 2008 es va
inaugurar aquesta partida, abans no existia, simplement no
existia, no hi havia cap partida destinada al foment de la
participació ciutadana; no vull dir que el govern del Partit
Popular no fes alguna cosa d’açò, si ho feia era incògnit per al
pressupost. El 2009 aquesta partida es va ampliar, és a dir, en el
pressupost 2009 aquesta partida s’incrementa el doble del que
hi havia el 2008, és a dir, el segon any que existeix la partida
s’incrementa el doble. Els objectius que es volen assolir estan
conjuntats, estan dissenyats de tal manera que amb el pressupost
que hi ha són suficients. Per tant no és necessari ampliar aquest
pressupost. Jo crec que estam fent les coses bé en aquest aspecte
i que hi ha un compromís del Govern quant a la participació i el
rigor en la despesa, tant amb la participació com en altres coses.

Cooperació amb els ajuntaments. Abonament als alcaldes de
municipis de més de 5.000 habitants i menys de 20.000. Home,
han canviat molt les coses, Sr. Rodríguez, perquè vostè va
aprovar una llei que era el 2006, si ho tenc mal entès, i un decret
que es va signar el maig del 2007, quasi quasi damunt les
eleccions, on s’especificava que els requisits eren població de
menys de 5.000 habitants, pressupost menys de 3 milions
d’euros, i ara de sobte llevam el límit d’habitants, llevam el
límit d’euros i la comunitat autònoma té una proposta aquí que
ja no té aquests condicionants que té la llei que és vigent. Per

tant difícilment podem donar suport a açò, i es va fer una llei, té
uns continguts, açò s’ha de fer factible, però és que a  més a més
la seva proposta es desdiu totalment i absolutament amb el
decret que vostès mateixos van aprovar, que diu en un apartat
determinat: “Fer més factible la dedicació al servei de la gestió
pública local principalment en els ajuntaments i entitats locals
menors amb menys població o capacitat econòmica”. Vostè amb
l’esmena que ens fa avui se salta tot açò, simplement, no té en
compte entitats locals menors amb menys població i menys
capacitat econòmica. Nosaltres pensam que la comunitat
autònoma ha d’ajudar, ha de donar suport, ha de colAlaborar
especialment amb aquells que tenen menys població i menys
capacitat econòmica. No sabem què ha canviat de llavors ençà,
ens ho podem imaginar, no ho explicarem, alguns portaveus sí
que ho han dit, però de moment només ens ho imaginam, no ens
agrada fer conjectures.

Audiovisual. Hi ha unes quantes esmenes dedicades a IB3,
els seus continguts: eliminació de places polítiques, que diuen
amb el seu llenguatge; concurs d’idees productors i periodistes...
És curiós, açò del concurs d’idees de productors i periodistes no
sabem ni tan sols què és, però no sabem res, no sabem tan sols
si és bo o dolent, però ens estranya, deu ser dolent, perquè si fos
bo segurament ho hagueren fet vostès, ja. Per tant no ens sembla
una bona idea. Quant a l’eliminació de places polítiques, miri,
aquí es va dir ben clar: fins que no tinguem modificada la llei on
puguem elegir el director general de la televisió per una majoria
qualificada, proposam un acord parlamentari i a més proposam
que hi hagi adjunts de diferents partits perquè s’asseguri la
pluralitat. Vostès no vam voler jugar a açò, lliurement van
decidir de no jugar a açò. Home, no ens demanin ara que ho
traguem perquè nosaltres pensam que açò és una bona idea en
tant no tenim una nova llei i en tant no hi ha un director general
elegit en aquesta cambra per una majoria qualificada, molt més
del que vostès van fer, moltíssim més.

Finalment el tema de les desconnexions. Bé, ja ho van dir a
la comissió i vostè ho sap perfectament, no és un tema de
diners, estam d’acord amb les desconnexions, hi ha un acord
parlamentaris que en parla, d’açò, hi ha un acord del Consell
d’Administració d’IB3 que també parla d’açò... És un problema,
com sap vostè, normatiu i legal, és un problema de resoldre amb
el Ministeri d’Indústria i, per tant, pensam nosaltres que el que
hem de fer és treballar perquè les desconnexions siguin
possibles i, l’esmena, la podem rebutjar. Fa uns dies en aquesta
cambra es va aprovar -fa molt poc- es va aprovar una moció del
Partit Popular, esmenada convenientment, és cert, una moció del
Partit Popular on s’expressava un acord, un acord que es basava
en tres idees: fer una nova llei, elegir el director general d’IB3
per majoria qualificada i treballar per aconseguir que hi hagués
desconnexions. Nosaltres estam per aquesta labor, treballar
perquè en base a açò es pugui fer possible una nova televisió en
aquestes illes i no per enredar-nos en debats estèrils i absurds.
El Govern els ha brindat a vostès la seva mà; nosaltres també els
la brindam per arribar a un acord en tot açò i deixar-nos
aquestes esmenes, que al final no fan res més que marejar la
perdiu i donar voltes sobre el mateix.
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Tenc molt poc temps. M’agradaria acabar amb una
referència al fet que tampoc no ens agrada massa el mètode amb
el qual han fet quadrar les partides. Mirin, han deixat totes les
partides d’inversions immaterials d’aquest apartat a zero, a zero,
les han deixat a zero. Vostès diuen d’una manera clara: “no
volem que hi hagi inversions immaterials en aquest apartat”, i
açò és molt d’estranyar venint de vostès, perquè vostès en els
pressuposts que van aprovar mentre governaven, a tots, hi havia
partides suficients d’inversions immaterials, a tots els
departaments, a tots els apartats del pressupost.

Tampoc no ens ha agradat que alguns diners d’aquests, molt
importants, vull dir la quantitat de diners, s’agafaven de
l’apartat de qualitat, dels programes que vol desenvolupar el
Govern de qualitat administrativa. No sé que tenen vostès en
contra de la qualitat, nosaltres pensam que és importantíssim
que l’Administració pública tengui qualitat i que sigui
competitiva. 

Vull acabar, perquè no tenc temps ja i no m’agrada anar
demanant a la presidenta que tengui benvolença amb mi.
Entenem que tampoc no és de rebut que s’agafin recursos de
l’Agència Tributària o del pagament d’interessos, 5 milions
d’euros del pagament d’interessos! Vostè vol que siguem
morosos, vol que ens apuntin a la llista de morosos perquè no
pagam els interessos dels crèdits que demana aquesta comunitat
autònoma per fer inversions, que després ens reclama per una
altra banda que facem per mobilitzar i incentivar l’economia.
Tot açò creim que no és massa seriós...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Vaig acabant dient, com al principi, que votarem en contra
d’aquestes esmenes que ens han presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica..., el Grup
Parlamentari Mixt no intervé. El Grup Parlamentari Popular.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Mire,
Sr. Ribalaiga, yo no he hecho nada que ustedes no hayan hecho
ya. Este año ustedes ya han mandado más de 3 millones de
pesetas de la partida 34, de intereses, a la partida de
presupuestos..., a la Conselleria de Presidencia. Ustedes lo
hacen, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Ustedes tienen
sobredimensionados los intereses, ¿usted lo sabía o no? Si usted
viese el ejercicio de presupuestos se dará cuenta que lo que
estoy diciendo es verdad. Mire usted la partida 34 y verá a
dónde van los dineros que sobran, y verá usted como esto que
he dicho yo es lo que está haciendo el conseller de Hacienda
con la Conselleria de Presidencia. Se lo he dicho antes, yo, ya,
al conseller de Presidencia: este año la Conselleria de
Presidencia ha ejecutado más presupuesto que tiene para el año
que viene. Por lo tanto no he hecho nada que no esté.

Si usted tiene poco tiempo mire lo que tengo yo.

Sr. Melià, mire, efectivamente, yo le decía que las
inversiones inmateriales indeterminadas suelen se utilizadas
para aquello que uno cree más conveniente, tenga o no tenga
razón. A lo mejor no se atreve a decirlo en el Parlamento
cuando viene, lo que va a hacer, y luego lo hace, y esto es lo que
dije yo, que una inversión inmaterializada, una discrecionalidad
puede ser también una arbitrariedad, y esto es lo que ocurre en
la mayoría de los casos. 

Ya sé yo, o sea, ya sé yo por qué Unión Mallorquina..., por
qué IB3 no modifica su régimen laboral, ya lo sé yo. Usted lo ha
dicho aquí ahora mismo, el porqué: porque Unió Mallorquina
no se comprometió a esto, fue el presidente. (...) eso no tiene
importancia, fue el presidente el que se comprometió.

(...) de Mallorca, mire, es muy curioso que pase una
cuestión: cuando comparece el conseller, para esto y otras cosas,
se le dicen unas cuestiones; entre otras cuando compareció para
el tema de justicia se dijo al conseller que había que ayudar a los
municipios y los juzgados. ¡Qué casualidad que ya se haya
hecho un convenio para los juzgados!, y por eso no hay que
aprobar la enmienda, pero al menos que admitan las sugerencias
que se le hicieron en aquel momento, y por esto no se hace la
enmienda ahora. Pero yo creo que esto es importante que lo
tengamos en cuenta.

Sr. Barceló, la enmienda que hago al 07 del Fondo de
solidaridad municipal es porque no cumple la ley, le faltan
100.000 euros, y por eso hago una enmienda, para poner
100.000 euros más al objeto de que cumpla la ley. Ya pasó el
año pasado, como he dicho anteriormente, con la Conselleria de
Asuntos Sociales, hoy pasa con este fondo. Por eso es la
enmienda. 

Mire, aquí se ha hablado muchísimo del sueldo de los
alcaldes, y a mi no me lo expliquen, si fui yo quien llevo este
debate, fui yo quien convenció a mis compañeros de Consejo de
Gobierno para hacerlo, fui yo quien puso esto, en una ley
avanzada, una ley que establece el 0,7% de cooperación
municipal, que no existía entonces aquel tope y hoy sí que lo
tiene, que pusimos el sueldo. Pero la ley no dice (...) habitantes,
es el decreto, y el decreto es fácil de modificar, y la ley sí. Un
año y medio después se ha comprobado que es una buena
solución el sueldo de los alcaldes y por eso hay que seguir
avanzando, porque si no nos quedaremos estancados. Hay que
seguir avanzando en este campo, hay que seguir posibilitando
que los municipios tengan buenos gestores, porque si no llegará
un momento en que, entre que tienen mala financiación y mala
paga, no encontraremos ni siquiera alcaldes para gestionar
nuestros municipios. Por eso hay que seguir avanzando. Muchas
veces ustedes se ponen el sobrenombre de progresistas, eso es
progreso, la Ley de régimen local y municipal de Baleares es
progreso porque se compromete y (...) de dinero (...) de
comunidad autónoma. 
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Y mire usted, hay muchas comunidades autónomas que
tienen pacto local, muchísimas comunidades autónomas que
tienen pacto local, y que tienen establecida una cantidad para
dar a los municipios: Madrid, Cataluña, Galicia... ¿Por qué no
hacemos lo mismo aquí? Es cierto que (...) el Estado, pero ahora
los municipios hacen el 30% de la gestión que no es suya, y de
ese 30% un 20% es autonómico o del consell insular, porque
hay transferencias aquí transferidas. ¿Por qué hemos de esperar
a que sea el Estado? Somos nosotros que estamos causando ese
gasto que están (...) los municipios. Por lo tanto yo creo que es
importante que se ponga así.

Mire, yo ya sé que me van a votar a favor de las enmiendas,
ya lo sé, tienen ustedes 30 votos, 29 más 1, que les garantiza
que esto va a ser así, pero ustedes mismos, ya verán ustedes lo
que hacen, me es igual. Estos presupuestos nacen muertos, estos
presupuestos son irreales, estos presupuestos tienen déficit,
estos presupuestos (...) ustedes, en dos años han doblado ustedes
más del 50% de la deuda del Sr. Jaime Matas que ustedes decían
que era tan nefasta.

Sra. Presidenta, muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Alguns aplaudiments)

En torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Mixt..., no
intervé. El Grup BLOC per Mallorca, tampoc. Per tant té la
paraula el Sr. Ribalaiga pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies. Miri, Sr. Rodríguez, vostè sap més que el conseller
d’Hisenda; efectivament, més que jo, ja ho sabem tots, però més
que el conseller d’Hisenda no ho sabia. Per tant si vostè pensa
que aquest any és exactament igual que l’anterior i que per tant
es produiran els mateixos efectes i els mateixos canvis de
partides que l’any anterior, idò deu ser cert, però el conseller
d’Hisenda diu que no, el conseller d’Hisenda diu una altra cosa.

I jo, com que el temps serà molt escàs, només vull fer una
petita reflexió sobre el tema de la cooperació municipal. El seu
discurs està molt bé, jo compartesc que els alcaldes han de tenir
suport, que els ajuntaments també, vostè i jo hem compartit
tasques a municipis, no les hem compartit nosaltres però sí al
nostre municipi, i sabem com està de malament el món
municipal. Per tant no li hem dit mai que açò sigui una mala
idea ni que sigui una bogeria el fet que els alcaldes rebin un sou
o que tenguin unes ajudes els ajuntaments i tot açò; el que passa
és que sí que ens sembla que és un canvi d’opinió molt ràpid
que vostè fes una llei, aprovés un decret el 2007, i ara ja a les
portes del 2009 ja ens proposi una cosa radicalment distinta.

 

Però miri, jo li diré: 2005, 8,5 milions d’euros destinats a
ajuntaments; 2006, 9 milions i escaig d’euros destinats a
ajuntaments; 2007, 13.400.000 euros destinats a ajuntaments;
2008, primer pressupost que fa aquest govern, 41.600.000 euros
destinats a ajuntaments; pressupost 2009, 44 milions d’euros.
Aquí vostè va dir un dia: “Sin recursos no hay poder”; açò és
poder, açò són recursos, açò és poder.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.
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