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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. L’ordre del dia
d’aquesta sessió és el debat, votació i aprovació, si pertoca, del
dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte
de Llei RGE núm. 13990/09, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010. 

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la Cambra que el debat del dictamen es distribuirà en disset
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en quatre moments, que si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat número 3, que
correspon a la secció 12, és a dir Turisme; després del debat
número 8, que correspon a la secció 16, Innovació, Interior i
Justícia; i després del debat número 13, que correspon a la
secció 20, Agricultura i Pesca. I per concloure es farà la votació
final.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 13990/09, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2010.

Passam, doncs, al debat del dictamen del projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010 i començam per la defensa conjunta de
totes les esmenes que es mantenen a l’articulat. Per defensar el
debat número 1, l’articulat del dictamen del projecte de llei té,
per a la seva defensa, el Grup Parlamentari Popular la paraula
per un temps de deu minuts. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Si he
de ser sincera esperava alguna cosa més de l’exposició de
motius d’aquesta llei de pressuposts per al 2010. Els diré per
què. Si més no perquè em resulta sorprenent que es presentin
uns pressuposts restrictius en la situació en què ens trobem i ni
tan sols facin un mínim esforç per explicar en termes generals
les línies bàsiques de la política econòmica que pretenen dur a
terme. Ens diuen, en els pressuposts de la comunitat del 2010,
que s’orienten per complir els principis de prudència financera,
de transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de
recursos. Permetin que els digui que són objectius més que
dubtosos si un analitza els comptes que es presenten per a l’any
que ve. 

Prudència financera, quan endeutem la comunitat autònoma
com mai no s’havia vist amb un rati deute PIB superior a
l’11%? Transparència? Crec més que hauríem de parlar de
discrecionalitat, i si no vegi’s el cas del límit de la concessió
d’avals que es pot superar sempre i quan ho aprovi el Consell de
Govern, o vegi’s el cas de les bestretes als consells insulars per
un import de més de 46 milions d’euros que no saben on aniran
a parar ni en concepte de què s’atorgaran, o -més greu- que
diuen que donaran bestretes durant el 2010 per una partida del
2011, que potser arribem al 2011 i no tinguem aquesta partida,
o l’estranya desaparició dels 1,8 milions d’euros del pressupost
de la Direcció General de Recursos Hídrics que es destinaven
als consells insulars per al pla d’obres i serveis dins el programa
512A, Protecció i control directiva marc de l’aigua, amb

l’agreujant que la memòria de l’esmentada direcció general
continua parlant de la transferència dels 1,8 milions d’euros als
consells com si a la part numèrica hi fossin. Com s’ha
d’entendre això?, que el Sr. Grimalt vol castigar la Sra.
Armengol? Crec que aquestes actuacions no són precisament
l’exemple de la transparència que ens prediquen i que estan
polititzant i no prioritzant els doblers públics d’aquesta
comunitat autònoma. 

Eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos? Vostès
realment creuen això que ens diuen quan doten la Societat
Tramvia-Badia de Palma amb 380.000 euros per fer inversions
i en realitat destinen 349.000 a despeses de personal i la resta,
30.875, a capítol 2? Això és el que anomenen vostès gestió i
assignació de recursos, transparència i prudència financera? Si
és així com ho entenen no m’estranya que avui la nostra
comunitat sigui, econòmicament i financerament parlant, on és.

Després, també, a aquesta exposició de motius ens diuen:
“es fan en un context d’alentiment econòmic que l’assistència
sanitària i l’educació i la protecció social, entre altres, continua
essent els eixos estratègics bàsics per al 2010 i que el nou
sistema de finançament autonòmic ens permet avançar en
l’autogovern amb més autonomia i suficiència financera”.
“Alentiment econòmic”? Parlin del que realment patim, una
crisi econòmica mai no vista, amb més de 82.000 persones a
l’atur en les nostres illes i un govern que no sap per on sortir-ne.
“Eixos estratègics per al 2010", “assistència sanitària, educació,
protecció social”? Realment ens poden venir aquí a dir que els
eixos estratègics bàsics del seu govern per al 2010 són
l’educació o l’assistència sanitària quan baixen els pressuposts
d’aquestes dues conselleries amb l’agreujant d’haver-se aprovat
el nou sistema de finançament autonòmic? “Nou sistema de
finançament, més autonomia i suficiència financera”? Els
pressuposts del 2009 ens generaven unes expectatives de majors
recursos per a la nostra comunitat derivades del nou sistema de
finançament, s’aprova el sistema, les expectatives no es
compleixen ni d’enfora i el text de l’exposició de motius no ha
canviat ni una línia la seva redacció inicial. 

L’any 2009 ens presentaren com a novetat de l’exercici, la
creació d’una agència tributària. L’any 2010 sembla ser que no
tenen cap projecte estrella que els mereixi una especial atenció
com per mencionar-ho en l’exposició de motius d’aquesta llei.
Els propòs que facin, com a mínim, una referència a la Societat
Tramvia-Badia de Palma perquè és bo de tot, perquè financen
despesa corrent amb recursos destinats a inversió. Com ja he dit
abans, dels 380.000 euros d’aquesta societat destinen 349 a
pagar nòmines i zero a inversions. Així, d’aquesta manera
després tenen problemes per pagar els convenis que tenen
signats amb l’àrea de sanitat i amb l’àrea del personal docent.

En segon lloc, la disposició addicional tercera d’aquest
projecte de llei autoritza el Govern a crear una nova societat per
a la gestió immobiliària de la CAIB, és a dir una espècie de
TRACSA autonòmica, amb l’objectiu de racionalitzar el sector
públic i instrumental de la CAIB sota els principis de
simplificació, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos. Si
el seu objectiu és realment la racionalització del sector públic i
instrumental, per què no entren dins el Pla de racionalització la
gestió de la Societat Tramvia-Badia de Palma?, o és que al
conseller de Mobilitat no li faria cap gràcia? Si continuam
parlant d’aquesta TRACSA econòmica, com acabarà aquest
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exercici de bona voluntat política?, liquidaran alguna de les tres
societats que mencionen quan creïn la nova?, o faran el mateix
que han fet amb la societat del tramvia, més personal i més
despesa corrent en lloc de recursos i inversions? 

Si continuam amb les esmenes dels crèdits ampliables,
despesa corrent d’IB3, després dels discursos que ens varen fer
a aquesta cambra, amb relació al control de la despesa que
destinaran a IB3, no em quadra que les transferències corrents
a la televisió sigui un crèdit ampliable com el que diuen. Dia 11
de novembre, a la compareixença, el director general de l’ens
públic va dir: “per endavant he de dir que per primera vegada
duim els números del que serà el nostre pressupost i no haurem
de sostenir la nostra gestió damunt una fictícia previsió de
comptes”. O sigui, són els seus tercers pressuposts i ens diuen
que aquests tres pressuposts han estat totalment ficticis i que
ara, aquí, reconeixen que és l’únic pressupost real que duen.
Com comprendran, amb aquestes manifestacions tan
grandiloqüents, nosaltres hem de presentar l’esmena per
suprimir aquest caràcter ampliable. 

Després hauran observat que per responsabilitat política, ja
que vostès no saben què és, nosaltres no hem presentat esmena
de supressió ni al tema de l’ampliació per al personal docent ni
per al tema de sanitat. Per què? Perquè educació baixa un 3,29
i al 2009 van pressupostar 469 milions d’euros en concepte de
retribucions de personal docent dels centres públics. El 2010
només pressuposten 458 milions d’euros, 11 milions menys que
l’any anterior, després de reconèixer a la memòria explicativa
del programa 422A que els recursos que es destinaren el 2009
resultaren insuficients i que allò que es faria seria pressupostar
una despesa real el 2010, per no haver d’acudir a les
modificacions de crèdit durant l’exercici que ve. I què és el que
fan? Obrin les partides d’ampliables. Com pressuposten vostès?
Baixen 11 milions d’euros de despesa saben que no basta per
cobrir les veritables necessitats de despesa i ho volen fer després
arreglant-ho per la via d’ampliables? I el mateix en sanitat. Per
tant, tot això corrobora que estam davant uns pressuposts
ficticis. 

Quant a les retribucions dels membres del Govern, fan
exclusió i no toquen els alts càrrecs del Govern en matèria de
salut, vull dir, a ells no els podem tocar el tema dels sous, però
-això sí- tenim els treballadors de sanitat i els treballadors de
salut que no els paguem el que tenim conveniat, el que tenim
firmat i publicat al BOIB, o sigui, austeritat a càrrec de qui?, a
càrrec dels treballadors i no toquem els alt càrrecs? Això és el
que fan aquests pressuposts.

En el tema de les dietes, continuarem insistint en el mateix.

En l’oferta pública, a l’article 15 n’hi ha dues perquè
considerem que hi ha d’haver més control i en aquest sentit no
hi ha control des del moment en què vostès lleven l’autorització
que hauria de demanar la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Interior perquè el tema de personal és una cosa que incideix
directament sobre la despesa i, per tant, és molt important de
cara al pressupost en època de crisi. 

Quant als avals ben igual, en demanam la supressió perquè
vol dir més deute encobert.

I després tenim les altres esmenes que el que volen fer és
que, de cara als ajuntaments, aquests puguin saber exactament
en quines dates se’ls farà la liquidació del Fons de cooperació
municipal i del Fons de capitalitat de Palma i, a més a més,
tenim... i és el lloc on s’ha de portar per molt que insisteixen
que no, que es verifiqui el tema de la transferència als consells
insulars de tot el que és el patrimoni històric.

Per acabar, tenim també el tema d’agilitar les ajudes quant
a la Llei de dependència als treballadors, de manera que amb
aquesta llei s’unifiqui tot mitjançant la Fundació Joan Crespí
incloent-hi tant els recursos del Govern com els dels consells
insulars perquè entenem que les famílies ja tenen prou pena
d’haver d’estar pendents de demanar aquestes ajudes perquè
fins i tot els ho facem més difícil i els compliquem la vida, i
creim que d’aquesta manera, amb aquesta tramitació, se’ls
faciliti molt més. 

En definitiva, crec que no hi ha res més, i ja en parlarem a
la rèplica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Torn a favor? No hi haurà
intervencions a causa que AIPF no hi és en aquest moment.
Torn en contra. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià, té la
paraula. Té tot el torn, per tant, deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Sugrañes, en part he de dir que ha fet una esmena a la totalitat
dels pressuposts més que centrar-se a les esmenes a l’articulat
que diguem que és realment l’objecte del debat. Aquesta
discussió a la totalitat dels pressuposts lògicament ja l’hem
tenguda a aquest plenari i discrepam de les seves opinions.

Entenem que són uns pressuposts difícils, ja li ho vàrem
explicar, perquè suposen una retallada dels pressupostos de la
comunitat autònoma fruit de la baixada d’ingressos molt
important que ha tingut aquesta comunitat. Per tant, que
s’intenti mantenir el nivell inversor, que no es pugi la pressió
tributària, per a Unió Mallorquina són factors positius que
motiven el nostre suport a les grans línies generals d’aquests
pressuposts. Coincidim que el nou model de finançament està
per davall de les expectatives, però estan per damunt del que
teníem i per tant, dins el gradualisme i dins el possibilisme
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entenem que això és positiu. No és el que voldríem, però sí que
és una passa endavant.

Centrant-nos però en les esmenes al text articulat, un primer
grup d’esmenes que vostès plantegen són les relacionades amb
els crèdits ampliables. Aquestes previsions de crèdits
ampliables, quan vostès governaven ja existien i ja es feien, per
tant, ara ataquen el que ja practicaven. Entenem que els
pressuposts han de tenir algunes previsions de flexibilitat i
aquests crèdits ampliables són aquestes previsions de
flexibilitat. En IB3 s’ha fet un esforç molt important, però
aquesta previsió d’una certa flexibilitat ha d’existir tot i que
lògicament la pretensió és ajustar-se a aquesta reducció de
despesa al capítol d’IB3.

En relació amb les esmenes de les retribucions de salut,
dietes, etc., aquestes pressuposts fan un esforç important per
reduir els costs generats pel pagament de les nòmines dels alts
càrrecs, això es retalla en relació amb els pressuposts anteriors
i també en el capítol de dietes, també hi ha una unificació a la
baixa de les dietes que es cobraven. Aquests són els aspectes
més positius. Vostès es queden només amb l’aspecte particular,
de detall, d’un cas molt determinat que és el d’aquest alts
directius de la Conselleria de Salut, però no parlen d’allò bo que
han fet aquests pressuposts que és, en general, restringir i
contenir aquesta despesa d’alts càrrecs i de dietes. El cas
particular, l’entenem per les seves especificitats i per tant no té
sentit donar suport a aquesta esmena, ni té sentit no realçar allò
important que fan els pressuposts objecte de debat.

En relació amb la seva proposta de més mecanismes de
control, aquesta autorització de la Conselleria d’Interior i
Hisenda, ja li vàrem dir, ho reiteram, entenem que hi ha d’haver
una certa agilitat, que hi ha d’haver flexibilitat, per tant aquest
mecanisme de control consideram que no faria més que
burocratitzar i alentir la gestió, i des d’aquest punt de vista no
podem donar suport a aquesta esmena.

En relació amb les esmenes sobre la creació de nous ens. Ja
li vàrem explicar en comissió que la pretensió del Govern és
reestructurar i fusionar empreses. Hi ha empreses en relació
amb l’àmbit immobiliari, patrimonial i d’habitatge diferents -
IBISEC, CAIB Patrimoni, IBAVI-, la pretensió és precisament
reduir aquests ens i fusionar-los. Aquesta és la pretensió del
Govern. No van els tirs per on vostè planteja, és a dir, la creació
de noves empreses, sinó justament el contrari, la reducció de les
empreses existents.

En relació amb les esmenes del termini d’abonament
d’ajudes i subvencions, etc., bé ja li vàrem dir que això depèn
del pla financer que té la comunitat autònoma, de la tresoreria
de què disposa la comunitat autònoma, de la liquiditat; el que
vostès plantegen seria desitjable, però no sé si és possible.
Bàsicament entenem que això està relacionat amb la capacitat
de liquiditat i, per tant, no són assumibles aquestes esmenes.

Finalment, plantegen tota una sèrie d’esmenes en relació
amb transferències de competències o en relació amb ajudes, el
que deia de la dependència, del Centre Joan Crespí, tot aquest
grapat d’esmenes entenem que no és la Llei de pressuposts el
lloc adequat per tractar-les. Són temes administratius
importants, en els quals hi pot haver una coincidència política,
però lògicament no és la Llei de pressuposts l’eina per resoldre

aquestes situacions. Per tant, des d’aquest punt de vista tampoc
no podem donar suport a aquest grup d’esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, ja que la Sra. Sugrañes ens ha obert un nou torn de
debat de totalitat dels pressuposts aprofitaré com a mínim per
aclarir una primera cosa: si tenguéssim un estat propi, Sra.
Sugrañes, no aprovaríem uns pressuposts tan ingrats. 

El problema és que un ha de fer els equilibris amb el
finançament i amb la situació econòmica que ens han obligat a
reduir la despesa de l’any que ve respecte de la d’enguany, i
això, que mai no és fàcil, ho és menys quan arrossegam
compromisos d’una gestió nefasta d’anys anteriors. Que pugi
vostè i ens digui que ha hagut de retirar una esmena perquè
nosaltres som irresponsables i vostè l’ha presentada i la retira i
això és una demostració de la irresponsabilitat dels que s’ho han
mirat des de la tribuna, francament ho trob com a mínim un mal
exemple de la responsabilitat. La veritat és que la gestió de
l’anterior legislatura crec que és per donar poques lliçons
respecte de la responsabilitat.

Precisament per la responsabilitat que té el PP com el partit
més votat del país davant la profunditat de la crisi, un podria
esperar una posició més responsable de rigor respecte d’un
pressuposts -com dic- difícils, se’ns diu que estan polititzats, ja
em diran!, quan un ha de baixar els pressuposts, quines alegries
de politització hi pot introduir. 

Ben al contrari, com ja ha anunciat la Sra. Sugrañes, les
esmenes que tractarem avui i demà són de més augment de
despesa, de gastar més, molt més, molt més que enguany en tots
els aspectes i per descomptat, s’ha de fer sense pujar cap tribut;
ja s’ha criticat l’endeutament per tant, hem de baixar els
ingressos previstos i fins i tot les previsions dels ingressos
prevists i fins i tot les previsions dels ingressos previstos,
perquè, com es cansen de dir, hi ha qualque punt de raó, en
aquest sentit els ho hem de dir, hi ha un element dut al límit de
la prudència les previsions d’ingressos que hi ha que podrien
resultar al final inflades. Tanmateix, per part del nostre grup és
inassumible aquesta davallada dels ingressos previstos perquè
cal la despesa i per tant ens convendrà avui ser optimistes.

Per tant, nosaltres defensarem, com ja vàrem defensar en el
debat de totalitat, aquests pressuposts.
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Probablement la primera esmena a l’articulat de la llei, per
entrar ja dins el debat pròpiament dit, ens pot servir d’exemple
de l’actitud del PP, és l’esmena 14657 i pretén que els crèdits
d’IB3 no siguin ampliables. La justificació del PP la trob
encantadora, com amb quasi totes les esmenes que ens ha
presentat, diu que en base al principi d’austeritat, no?, en base
al principi d’austeritat. Siguem justos, jo crec que hem de
convenir que la llarga llista de crèdits ampliables que heretam
del Partit Popular, íntegrament heretada del Partit Popular, ha
derivat en un excés que desvirtua els pressuposts. Les
desviacions amb les partides ampliables superen de llarg el
centenar de milions d’euros i provoquen un dèficit directe que
hem de mirar d’afrontar tard o d’hora.

Sé que no és senzill, i més en aquests moments de dificultat,
però sembla un repte indefugible, precisament per la
transparència. Tanmateix, sorprèn que sigui el partit que més
n’ha abusat, no usat, abusat amb escreix, sense miraments, sense
cap mena d’escrúpol, qui ho qüestioni, i que ho faci escollint
com a mostra IB3; IB3, que ha estat una mostra de manual de
com no s’ha de pressupostar d’una manera responsable i d’una
manera raonable i transparent, pressupostar 20 milions d’euros
sabent que se’n gastaran un centenar, crec que no és per pujar a
aquesta tribuna, Sra. Sugrañes, i donar lliçons del que s’ha de
fer i del que no s’ha de fer amb els crèdits ampliables.

Precisament ha costat tant anar redreçant aquesta situació
que no ho fem, això és cert, fins als pressuposts del 2010. A un
moment difícil s’ha agafat el repte de clarificar la situació
d’IB3; s’ha pressupostat, com vostè reconeixia, o millor dit,
apuntava, crear uns pressuposts reals, amb compromisos polítics
de si no es duen a terme prendre que hi hagi conseqüències, i en
aquest moment crec que hi ha una diferència abismal respecte
de la gestió que feia el PP amb IB3.

De totes maneres és cert que, si seguís aquest nivell de rigor
i aquests pressuposts de l’any que ve ho han de confirmar,
certament hauríem de revisar no ja els d’IB3, jo crec que el
llistat general dels crèdits ampliables, amb mesures
complementàries, com és la racionalització del sector públic. De
totes maneres un cavall desbocat com el que es va trobar aquest
govern, comprenc que, a més en un moment econòmic difícil,
vostè posar-li les brides i intentar aturar-lo en sec, és realment
difícil. Hagués anat bé que vostès, en comptes de fer tot el
contrari del que ara prediquen, haguessin fet alguna mesura en
el camí positiu.

De l’article 11, no té esmenes vives i tanmateix trob
necessari fer explícit el nostre compromís de (...) durant
l’exercici per intentar donar satisfacció als colAlectius que han
quedat tocats per la suspensió dels acords que hi havia anteriors.
Crec que els acords subscrits s’ha de fer un esforç perquè siguin
complits, talment té aquesta obertura l’article que pretén, que
permet aquesta negociació i jo crec que serà bo que, maldament
s’hagi suspès l’executivitat en principi, es faci aquesta
negociació i culmini durant l’any. De totes maneres, precisar
dins aquest article que la Sra. Sugrañes ens diu que els
treballadors baixen, són els que suporten la crisi, mentre que els
alts càrrecs doncs pugen i no hi ha cap dificultat; jo crec que no
ha llegit bé els articles: els treballadors públics pugen; els alts
càrrecs es congelen, això és el que diu, i n’hi ha que baixen, per
primera vegada, jo diria, hi ha gent que baixa perquè
s’homogeneïtzen n els sous màxims de determinats alts càrrecs.

Per tant, que no s’acompleixi tota la puja, i això ho compartim,
no vol dir que no pugin, perquè sí que pugen el que està marcat
per llei de pressuposts de l’Estat; i els que no pugen perquè els
congela aquest pressupost, aquesta llei, són els alts càrrecs.

Cosa distinta és que vostès pretenen que hi hagi alguns alts
càrrecs que baixin 30.000 euros, 27.800 euros, els de Salut, són
aquells alts càrrecs que vostès crearen aquesta diferència en llei
de pressuposts i que ara volen, d’una pentinada, llevar-los
completament aquests 27.800 euros. Jo crec que s’ha fet un gran
avanç en aquesta llei, d’harmonització i delimitació dels sous
dels alts càrrecs, limitant-los en la majoria al sou dels directors
generals; no negam que hi pugui haver noves homologacions
durant pròxims exercicis i per descomptat no es van creant totes
les diferències que vostès anaren creant per llei i que ara,
realment d’una manera jo diria que estranya volen eliminar. Per
cert, l’any passat demanaven també retallar a la Intervenció
general, veig que enguany ja no retallen a la Intervenció
general, veurem l’any que ve a qui canvien, perquè pareix que
quan vostès hi són fan una cosa, quan no hi són, un any en fan
una, l’altre any en fan una altra, és difícil així endevinar un camí
al qual ens anem aproximant, en què no sigui demà, pel camí.
La veritat és que o el marquen més clarament o serà difícil
trobar-nos amb punts de trobada.

L’esmena 14651, sobre el límit de les dietes d’assistència,
ja apuntàrem que no era necessària, que realment crec que hi ha
una lectura deficient de l’article. Nosaltres entenem
perfectament que durant l’any 2010 no hi pot haver cap
increment de dietes, mentre que sí que queda clar que les dietes
que eren superiors als 200 euros per assistència, queden taxades
en els 200 euros. De totes maneres, si realment convenç encara
que aquesta delimitació no queda precisada, nosaltres no hi
tendrem cap inconvenient perquè és la intenció de la llei, és la
nostra intenció i que no hi hagi cap puja dins l’any 2010
respecte de les dietes d’assistència.

Sorprèn que qui les ha pujat tant i ha creat unes diferències
extraordinàries entre unes entitats i unes altres, ara, en lloc de
celebrar que s’hagi retallat i que, per tant, d’alguna manera es
corregeix la política que duia el PP, troba que no suficientment;
és curiosa l’ortodòxia a la qual arriben els heterodoxos en un
parell de mesos.

N’hi ha dues, la 14652 i 53, pretenen augmentar el tràmit de
l’oferta pública, nosaltres no hi estam d’acord, ja ens dol que
quedi taxada l’oferta pública en el 15% de la taxa de reposició
d’efectius. Creim que, recordin vostès que ja parlam de places
que estan en aquest moment ocupades, totes les places que
surtin a oferta és perquè ja són ocupades per interins, però es
redueix al 15% de la taxa de reposició d’efectius, ja posar-hi
més prevencions, com més burocràcia, més autoritzacions, com
ens planteja el Partit Popular, creim que no és bo. S’ha de
garantir el rigor en la selecció, l’estabilitat en el treball polític,
en el treball públic i en aquest sentit és evident més clara una
oferta pública que no les seleccions d’interins.
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Sobre els avals, que ha posat també l’exemple de manca de
rigor; el mateix rigor que hi havia respecte de totes les lleis de
pressuposts que permeten el límit màxim dins l’article, que
després es reparteix. Crec que el rigor s’ha d’establir en el
màxim que estableix la llei, els 15 milions d’euros de l’article
limiten clarament quin és l’aval que podrà donar la comunitat
autònoma. Com ho reparteix entre les distintes entitats, ho veim
un tema menor i que en aquests moments, amb els equilibris de
Tresoreria que s’hauran de fer previsiblement dins el 2010, ens
pareix prudent donar marge al Govern perquè el pugui
gestionar.

Talment els mateixos motius de Tresoreria i de què no creim
que sigui l’instrument una llei de pressuposts per marcar la
política de Tresoreria, no donarem suport a les 14655 i 656, que
pretén un termini per donar suport als ajuntaments unes
determinades transferències. No és tant que no intentem que
arribem el més aviat possible als ajuntaments, perquè tothom
necessita tresoreria amb urgència, però creim que la llei de
pressuposts no ha d’establir en aquests moments calaixos i
nínxols que dificultaran la gestió de la tresoreria.

Una, i vaig acabant, perquè veig que m’estic excedint, la
disposició addicional sobre el sector públic, no l’entenem. Li
diu clarament l’exposició de motius, li diu clarament l’article
que es fa la llei per reunir entitats. És a dir, si s’aplica aquesta
disposició addicional tercera, al final del procés hi haurà menys
entitats que avui; si no, no es farà. Li diu l’exposició de motius,
li diu el terme racionalització en el títol de l’article, es liciten les
empreses que estan establertes tant a l’addicional tercera com a
la final, i crec que això és la intenció clara de la llei, si no és que
la pervertiríem. Per tant, quedi tranquilAla, Sra. Sugrañes, que no
mantendrem el sector públic que va establir el PP, sinó que al
final de la legislatura hi haurà menys empreses públiques que
depenen de l’administració autonòmica.

Acab, la resta són traspassos de competències als consells i
finançament dels consells, creim que no ha paït bé la
jurisprudència del Constitucional sobre què pot dur una llei de
pressuposts i que no; no hi pot haver polítiques de
transferències, no hi pot haver termes que no tenguin a veure
consumptivament amb la gestió del pressupost de l’any en curs
i per tant és una matèria que no correspon aquí. Ho vivim com
a un toc d’atenció, que les transferències s’han de dur a terme,
hi estam d’acord, l’objectiu polític que estableix ens sembla
correcte, l’hem d’assumir perquè és dins el pacte, a més, de
legislatura, però no és la manera com ho ha de dur a terme, a
través d’aquesta llei, i més tenint en compte que a qualsevol
transferència hi ha una cosa que a vostè se li ha escapat i és que
els consells han de dir que sí, no se’ls pot imposar mai una
transferència sense que diguin que sí als recursos que els donen.
I per tant, el Parlament l’únic que pot dir és fer un altre encàrrec
a la mare superiora, que ja és a l’Estatut, i que l’Estatut és
absolutament vigent i estableix el repartiment competencial.

Cosa distinta és que s’entenguin les distintes administracions
i comprengui que amb la magror pressupostària de l’any 2010
no resulta especialment atractiu assumir competències amb el
cost efectiu que ara està en disposició d’oferir el Govern. En
qualsevol cas hi seguirem treballant i tant de bo que el 2010
sigui l’any de les transferències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ja que
la portaveu del Partit Popular ha aprofitat per fer una
introducció en forma d’esmena a la totalitat i que els meus
companys li han donat rèplica, doncs jo no seré manco.
Revisant els seus discursos, Sra. Sugrañes, en el debat sobre
l’articulat tant de l’any passat com d’aquest, m’he adonat de
quines són les paraules que vostè més ha repetit: austeritat,
transparència, eficiència, prudència financera, reducció del
deute, etcètera, i ho ha fet com els valors o principis ideològics
que l’han orientada a l’hora de presentar esmenes als
pressuposts. I també, com no podia ser d’altra manera, ha parlat
bastant, i avui una altra vegada ha insistit, de coherència.

Tot açò està molt bé, queda molt polit, però aquests dies
haurem de debatre si les seves propostes, analitzades
individualment, són positives i milloren per tant l’acció de
govern reflectida en aquests pressuposts. I també haurem
d’analitzar i comprovar si efectivament aquestes propostes que
vostès presenten són coherents entre elles mateixes i si són
coherents amb els principis o valors que diuen defensar o, si pel
contrari, responen a simples criteris de demagògia, crítica
destructiva, populisme o oportunisme polític. Ja li puc avançar,
com ja pot sospitar, que, en general, açò darrer és el que jo més
he vist.

I és que ahir mateix el seu portaveu, Sra. Sugrañes, deia,
literalment: “Els pressuposts són antisocials i regressius perquè
redueixen totes les partides”, i és més, també literalment deia:
“Els pressuposts es redueixen per primera vegada i açò suposa
donar una passa enrera”. És a dir, el Partit Popular reclama
austeritat i jo vull suposar que austeritat se’n diu retallar la
despesa pública, vull suposar; però després considera que
retallar la despesa pública és antisocial. És a dir, el Partit
Popular critica el que reclama, però bé, ja sabem, Sr. Fiol, que
vostè és un home de lletres.

Després, sí que és ver, ho he de reconèixer, que puntualitza
i diu que l’antisocial és retallar sanitat, per exemple, i
efectivament, presenten una esmena important, perquè són 20
milions d’euros, de complementar, d’afegir al capítol 1 de
sanitat; és a dir, la sensibilitat va amb el personal sanitari, i aquí
hi estam d’acord, però reclamant coherència, que és el que se’ls
ha de reclamar, ja que vostès l’exigeixen, els vaig demanar, vaig
insistir que expliquessin d’on sortien aquests 20 milions -
recordarà que es tracta d’una afectació addicional, és a dir,
afegim, afectam tota la partida però hi afegim 20 milions
d’euros-, però no van saber en comissió d’on sortien, se’ls va
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reclamar i jo reiter aquesta reclamació en ares de la coherència,
etcètera.

Ben igual que els 71 milions d’euros, que són molts de
doblers, que complementaven l’atenció primària i la seva
portaveu va ser incapaç de dir d’on sortien aquests 71 milions
d’euros, de quin serveis sanitaris els treien o si incrementaven
deute o de quina conselleria ho retallaven. Van ser incapaços
d’aclarir-ho i els convit que aquests dos dies que tenim per
endavant ho aclareixin. 

I per no treure exemples encara que els farien més gràcies,
encara els farien més gràcia altres exemples com és proposar 6
milions d’euros d’inversió a esports, però donant de baixa una
partida de 300.000 euros, açò encara els pot més gràcia, però els
convit, ja ho vaig fer en comissió, que expliquin aquí dalt com
es menja això.

I ja després d’aquesta breu introducció, donar resposta a les
esmenes del Partit Popular a l’articulat, tot i que ja ho vam fer
en comissió d’una manera detallada a cada una d’elles, i tan sols
reiterar que la majoria d’aquestes 12 esmenes que el Partit
Popular proposa a l’articulat, com molt bé ha dit el Sr. Alorda,
són coses aprovades pel propi Partit Popular quan governava,
són coses que sempre va utilitzar i mai no va qüestionar, i per
tant la coherència en aquest aspecte tampoc no la veiem.
L’exemple ja s’ha mencionat, dels crèdits ampliables o els sous
dels alts càrrecs de l’ib-salut.

Altres esmenes anirien, per exemple, en contra de
l’eficiència, de què també en fa bandera el Partit Popular, com
aquesta petició que temes de contractació o de control de la
despesa de personal hagin de ser autoritzats per tres o quatre
conselleries; s’ha de dir que els controls en aquests casos i en
altres casos són suficients, sempre i quan hi hagi el mínim de
voluntat política de respectar-los i d’acomplir-los. Aquesta
voluntat política ara hi és i els controls sobre aquestes despeses
o aquestes contractacions de personal ara hi són.

Hi ha altres qüestions que clarament no han de ser regulades
per llei de pressuposts, ja que són aspectes estrictament
administratius, com és la cessió de museus o unificació dels
temes de la dependència o de temes d’ajudes als aturats.

Tampoc no consideram convenient regular per llei els
terminis en els pagaments del Fons de Cooperació Municipal o
del Fons de Capitalitat de Palma, que evidentment són uns
terminis que s’han de fixar en funció de la disposició de
Tresoreria de la comunitat que, per cert, com comprendran, no
està immunitzada d’aquests problemes de Tresoreria.

I després, per acabar, hi ha l’esmena 14649, que precisament
és l’esmena número 1 del Partit Popular, on proposen suprimir
un punt perquè es crea una nova entitat i no és segur que se’n
suprimeixi cap, i argumenten que ho fan perquè en temps de
crisi no és convenient crear nous ens. I vull fer un comentari
damunt aquesta esmena, perquè en el fons, i ja ho ha dit també
el Sr. Alorda, coincidim amb el Partit Popular amb la intenció,
que no és altra precisament que concentrar i reduir els ens del
sector públic i en particular els ens que gestionen l’àmbit
immobiliari, patrimonial o d’habitatge de la comunitat. Però
clar, açò és complicat i alguns ens no es poden extingir
totalment, s’hauran de reestructurar, altres hauran de minvar la

seva estructura o les seves competències i d’altres s’hauran de
fusionar amb aquest nou ens.

Ara bé, és evident que el text en aquests moments és
indeterminat perquè s’ha de deixar que el Govern pugui decidir
quins ens es reestructuren, quins s’extingeixen, però insistint
que el resultat final d’aquest procés no pot ser altre que la
reducció del nombre total d’ens integrants en el sector públic.

Però, Sra. Sugrañes, una cosa: açò no es fa, com diu la seva
esmena, perquè estiguem en temps de crisi, com si quan hi ha
bonança hi ha barra lliure per crear ens de tota casta. Aquesta
estructura sobredimensionada i ineficient, la va crear
precisament el Partit Popular, i és ineficient tant si hi ha crisi
com si hi ha bonança. Ben igual que s’ha de ser auster tant si hi
ha crisi com si hi ha bonança, perquè si no defensar aquests
valors amb el pretext que hi ha crisi és pura demagògia. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica i per un
temps de cinc minuts la Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

A veure... Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i
senyors diputats. Bé, idò els he de manifestar que cada un
prepara la seva intervenció com vol, sempre que s’ajusti a parlar
del tema que correspon, i jo he parlat de la llei, de la seva
exposició de motius i dels seus articles, presentant esmenes i
reflexionant en veu alta que n’hi havia moltes més a presentar
però que per responsabilitat política no s’han presentat, pel
tema, per exemple, de crèdits ampliables de sanitat i educació.
D’aquestes haguéssim pogut presentar les esmenes de supressió,
però és que realment vostès han retallat les partides en un 6,9 i
en un 6,4; per tant és del tot impossible que incompleixin el
pressupost i evidentment els ciutadans no tenen cap culpa de la
seva ineficàcia, i per tant és cert que amb aquesta actuació el
que fan vostès és provocar més dèficit.

I miri, l’austeritat per a vostè és limitar, reduir partides sense
cap ni peus. L’austeritat, sap quina seria més bona?, seria que
vostès se n’anessin a casa perquè amb vostès resulta que
nosaltres, les despeses, les multipliquem per sis, i en canvi si se
n’anessin a casa idò reduiríem despesa perquè total, pel que fan
o pel que deixen de fer, seria igual.

Miri, l’austeritat pressupostària no s’hauria -i agafant les
paraules del representant del Grup Socialista- no s’hauria de
circumscriure només al pressupost per a l’any 2010, sinó que
s’hauria d’haver duit a la pràctica al llarg d’aquests tres
pressuposts que duen confeccionats. Els puc posar molts
d’exemples que demostren que l’austeritat pressupostària no ha
estat present en el seu actuar des que tenen el govern d’aquesta
comunitat: increment de despeses derivades de la creació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, augment del nombre
d’alts càrrecs respecte dels que hi havia la legislatura anterior;
la duplicitat de personal en la gestió de competències similars,
com la que es dóna per exemple amb el Consorci de Transports.
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Està clar que els equilibris que han de fer per mantenir la
governabilitat de la comunitat autònoma són tan complicats que
la política d’austeritat de la qual fan tanta ostentació
darrerament no és més que un joc d’artifici que de cap manera
no es poden creure, a la vista, i sense anar més lluny, de
l’esmena que van presentar vostès de creació del Centre de
Recerca Agroalimentària de les Illes Balears. Quin sentit té
unificar empreses com SEMILLA i IBABSA, que són
susceptibles de ser transferides als consells insulars, per crear un
centre de recerca? No es tracta d’un brindis al sol per fer el que
vulguin en el moment de transferir agricultura, tant la matèria
en si com personal de les empreses públiques, que volen
unificar? Per què s’autoritza la creació d’aquest nou centre de
recerca sense cap manament exprés de dissoldre o reunificar les
societats adscrites a la Conselleria d’Agricultura? Crec que el
pacte de govern que té signat dificulta enormement prendre
mesures eficients des del punt de vista econòmic; la inestabilitat
política repercuteix negativament en aquest exercici d’austeritat
que pretenen dur a terme. Estan enmig d’un camp de batalla on
cap dels seus socis vol prendre poder econòmic en tant que es
tradueix en poder polític, i això és incompatible per a l’exercici
d’austeritat que es requereix. I, si no, expliquin-nos per què la
majoria de les actuacions i polítiques de retall pressupostari es
concentren a àrees de govern del Partit Socialista.

Vostès, a més a més, amb el tema de l’esmena que hem
presentat dels consells, vostès cometen el mateix pecat que tan
criticaren la legislatura anterior, fent ús de l’expropiació forçosa
i la urgent ocupació per dur a terme el projecte per a
infraestructures hidrològiques que figuren a l’esmena que van
introduir en ponència. O vostès troben que utilitzar la Llei de
pressuposts per introduir aquesta esmena no és propi d’un
govern que rebutja per activa i per passiva la Llei
d’acompanyament als pressuposts? Amb aquesta esmena el seu
purisme es converteix en hipocresia, perquè fan per partida
doble el que criticaven en els pressuposts del PP. Per tant no em
diguin que votar sí o no a la transferència del patrimoni històric
als consells perquè això no és lloc on posar-ho, perquè vostès
han posat “declarar interès general, projecte de rec amb aigües
regenerades de les EDAR de Consell, Alaró, Felanitx,
Porreres...”, etc., etc. Això és lloc per posar-ho? No, això és
utilitzar la Llei de pressuposts com una llei d’acompanyament
encoberta.

I continuam. També vostès es nota aquí també que això és
un pressupost que aquí el Govern cada un va per la seva...,
campi qui pugui, perquè resulta que presenten dues esmenes
PSOE i UM, coincideixen en la mateixa esmena i presenten la
mateixa. Bé, i què els he de dir? Mirin, cada pressupost es
necessita per a un moment en concret, i per tant aquest moment
econòmic..., en el moment anterior es demanava una manera de
fer els pressuposts, i aquesta vegada és una altra; per tant no
donin la culpa més de tot el que tenen a l’anterior legislatura,
perquè el que està el cavall i ben desbocat, l’han desbocat
vostès, perquè, clar, tenim per exemple IB3. Vostès han canviat
el sistema?, no. Vostès responsabilitzen a la responsabilitat del
Partit Popular la situació actual d’IB3?, no, el deute d’abans
d’IB3, vostès l’han augmentat prop d’un 50%. El deute (...),
superior a un 70%. Tot això són vostès, són tres anys que porten
governant, eh?, i sembla que acabin d’arribar.

I després en el tema de l’endeutament, Balears, la tercera
comunitat més endeutada d’Espanya després de València i
Catalunya, superant l’11% de la ràtio del deute PIB. Jo sí dic
per endavant que ni l’herència del passat, en la qual tan sovint
s’escuden per tapar la seva mala gestió o la seva no-gestió,
perquè estan més entretinguts a salvar les seves picabaralles i
els seus codis ètics, codis ètics entre cometes, no pot explicar un
endeutament total de més de 3 milions d’euros, ni tampoc que
en dos anys de pacte de progrés hagin més que duplicat
l’endeutament dels quatre anys de la legislatura anterior. I si
l’endeutament que deixà el PP, el qualificaren de forassenyat,
com haurem de recordar el que deixen vostès?

En definitiva, hem presentat un conjunt d’esmenes per
millorar aquest text i hem fet unes reflexions per intentar fer-los
veure en quantes contradiccions han incorregut i com de lluny
són de poder-lo portar a la pràctica, i que l’austeritat que vostès
preconitzen no existeix com a tal, perquè les partides que han
posat són impossibles de complir, perquè han retallat les
partides sense tenir en compte que vostès van..., les partides de
l’any anterior han posat inferiors a les de l’any anterior, i les que
van liquidar en el 2008 són també inferiors que les d’aquest
pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, vagi acabant.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, acab. Per tant, en definitiva, vostès aquí no em vinguin
a defensar aquests pressuposts, vinguin aquí i agafin amb
responsabilitat perquè amb aquests pressuposts no donen
solució a res i amb les esmenes que els hem presentat crec que
sí que haguéssim almenys agilitat tot el que era de cara als
ciutadans, que vostès han oblidat els ciutadans per prioritzar les
seves cadires.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Res més, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En contrarèplica, i pel Grup Parlamentari Mixt...

(Petit aldarull a la sala)

...té la paraula... Ningú no demana la paraula. Per tant, pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, el Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com dic sembla més un debat de
totalitat perquè realment, referències a les esmenes, n’han fetes
poques.

Jo crec que el transmet aquest debat, i ha de resultat
realment decebedor amb la quantitat de gent que realment ho
passa malament en aquest moment, és el poc rigor i la
demagògia en una situació econòmica que, com deia la Sra.
Sugrañes, reconeixia que és molt delicada però que no es vol
admetre de cap manera. Vostè creu que hagin baixat 1.000
milions d’euros els ingressos de la comunitat, bàsicament en
IVA, en IRPF, en els impostos existents, és ineficàcia d’un
govern? Creu que ha baixat l’IVA i l’IRPF, la recaptació del
2008 i del 2009, per ineficàcia del Govern? Vostè creu que quan
baixen 1.000 milions d’euros de 3.500 es pot senzillament
continuar pressupostant ben igual sense tocar tributs, sense tocar
endeutament? Vostè ho faria, no?, vostè ho faria. Vostè sap
perfectament que no ho faria, però puja aquí dalt com si tot això
no estigués succeint, i això és una irresponsabilitat i una manca
de respecte pels ciutadans, perquè en aquest moment es
requereixen, no vol dir les mateixes polítiques, perquè vostès
poden plantejar una alternativa, potser sí, però una alternativa
amb la realitat existent, no la que s’inventin per fer demagògia
i per parlar, com es veia ja anteriorment, de pressuposts
antisocials perquè baixen els ingressos.

Si han baixat 1.000 milions -posa que siguin 900, posa que
siguin 800, tenim la liquidació del 208, centenars de milions-
veim perfectament el que passarà el 2009, ho saben vostès
perfectament. Que faríem?, no tocam res? Perquè vostè ens diu
que, als pressuposts que hi ha actualment, hi ha un cert
maquillatge perquè en realitat es pagarà més del que hi ha
previst. Vostè crec que també torna a menystenir una dada: ja
no hi ha calaixos, hi ha una situació de tresoreria, ja. Vostès
varen fer tan net i la situació econòmica ha resultat ja d’una
determinada magnitud, que és que l’allau de factures no sortirà
si no hi ha molt de rigor, molta austeritat amb aquests nombres,
perquè no sortirà, faràs la despesa però no la podràs pagar.
Estam en aquest punt, i un voldria pensar que un partit que ha
estat tants d’anys en el govern i que és tan responsable també de
la situació de les nostres finances, fes algun gest de comprensió
i de situar-se on som. No el faran, és evident, no el faran.

I arriba aquí i ens diu que ens en podem anar tots? Està dient
que hem de suprimir el Parlament? Hem de suprimir el Govern?
Que hem de suprimir la pluralitat política? Què vol dir que ens
hem d’anar tots? És que aquí ja s’arriba a pujar a la tribuna del
Parlament de les Illes Balears a dir qualsevol desbarat! Siguin
un poquet seriosos, en el debat de pressuposts en un moment
difícil com el que vivim facin propostes i debatem-les. Què és
això de dir a tot un govern, a tots uns diputats, que el debat avui

és parlamentari, a grups polítics, a grups parlamentaris, que ens
n’anem a ca nostra? Aquí ens hi ha posat el poble, Sra.
Sugrañes, i no ens hi enviarà vostè, a ca nostra, i poden venir...,
no importa que venguin ni militars a enviar-nos a ca nostra.

(Remor de veus)

No ens enviarà a ca nostra, per l’amor de Déu! Venguin aquí
i facin la moció de censura o el que creguin que han de fer però,
per favor, no torni pujar a una cambra parlamentària de
sobirania popular a dir que se n’ha d’anar ningú a ca seva.

(Més remor de veus)

Bé, o diguin-ho. Sí, la dreta ha dit coses semblants molts
anys en la seva història.

Sobre els alts càrrecs s’ha dit que s’han congelat, però
sobretot crec que el percentatge dins la magnitud d’aquests
recursos que deim, la veritat és que també només la demagògia
ho aguanta. Un parell d’extres d’obres del PP paguen tots els
sous d’alts càrrecs del Govern.

De totes maneres el que no m’ha quedat clar és si està
d’acord o no amb el fet d’unificar entitats del Govern, ho
veurem a les votacions, perquè primer era perquè no llevàvem
entitats; ara ja qüestiona eliminar les d’agricultura. Bé, ja li
demanarem -ja veurem què votarà- si vol eliminar o no totes les
entitats que vostès crearen, perquè tot el que vostè ha demanat,
tot el que vostè vol suprimir són articles i propostes que el Partit
Popular va crear. Ja n’estan penedits; faci un mea culpa com a
mínim, perquè tot el que ens demana és llevar coses que vostès
posaren.

Per l’altra banda no tenim cap purisme, ja li apunt que si
calgués una llei de tramitació ràpida a algun tema, si hi ha de ser
hi ha de ser, però unes obres que es puguin fer per interès
general jo crec que sí que cau dins el marge d’una llei de
pressuposts i, si hi hagués d’haver un compromís que dins l’any
hi hagués d’haver una transferència, per ventura fins i tot estaria
a la frontissa. Ara, ja li ho apunt: ja hi ha una llei que diu que hi
ha d’haver les transferències; se li diu Estatut d’Autonomia i no
en té cap altra per damunt; l’Estatut d’Autonomia marca quines
són competències pròpies dels consells, el que s’ha de fer és
complir-se, i el que no es pot és complir unilateralment, perquè
el sistema de compliment de les transferències és bilateral, s’ha
de firmar a la comissió i els consells han d’acceptar les
propostes que els facin. Aquí el Parlament l’únic que pot fer és
redundar una ordre que ja està establerta a nivell d’Estatut. Si
hagués de ser satisfactori per a qualcú no negam que n’hi pugui
haver; hi ha ja propostes de resolució aprovades en aquest sentit
i nosaltres creim que no és apropiat fer-ho en aquest punt, però
no vol dir que en els pròxims mesos, si hi ha d’haver aquesta
empenta política de part d’aquest parlament, no ens hi negarem
perquè creim que les transferències s’han de produir.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ha quedat molt clar que
la Sra. Sugrañes no ha complit la seva obligació en aquest debat,
que no és altre que defensar amb arguments...

(Remor de veus)

...les seves pròpies esmenes. No se l’ha vist massa confiada
en les bondats de les seves pròpies esmenes però, Sr. Alorda,
vostè no s’enfadi, no s’enfadi perquè la Sra. Sugrañes sí que ha
fet una afirmació com a mínim coherent i que en principi jo puc
compartir, que és que l’austeritat és que ens anem, nosaltres, a
ca nostra. Ho puc compartir però, clar, tenim un petit problema,
que és que si ens n’anam a ca nostra queden vostès per governar
i, clar, ja sabem quin és el concepte que tenen vostès de
l’austeritat, i per tant no desitjam tant de mal als ciutadans.

(Més remor de veus i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions, grups que no hagin intervengut. No?

Doncs un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de
llei, procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
diferents seccions, entitats de dret públic, societats públiques,
funcions, ib-salut, entitats de dret públic i fundacions, com l’ib-
salut i l’Agència Tributària.

En el debat número 2, de totalitat i de globalitat, agrupació
de secció 11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i
entitats afins. 

I per fer una defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a la secció número 11 i entitats afins, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el senyor..., o la senyora..., el
Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular defensarà la mateixa línia
argumental, per tal de justificar la seva esmena a la totalitat a la
Conselleria de Presidència, que va mantenir precisament a la
Comissió d’Hisenda la setmana passada. I allò cert és que
repassant la intervenció del Sr. Conseller, allò cert és que aquest
pressupost és per a tot menys pel que ell precisament diu, per a
les persones. És un pressupost que no és tan social com es
preveu, que no té el contingut social del qual presumeix, sinó
absolutament el contrari, i si no amb les meves paraules
intentaré justificar fil per randa per què no és el pressupost que
aquesta comunitat autònoma i els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma es mereixen. 

Precisament el conseller feria especial èmfasi a la seva
darrera intervenció en comissió, com dic, que era un pressupost
per a les persones i curiosament, curiosament, resulta que els
serveis dirigits i la qualitat dels serveis dirigits precisament a les
persones es veuen minvats, reduïts. Dos exemple posaré només
perquè això vostès ho puguin entendre: un, Operació Enyorança
i, en segon lloc, les partides destinades precisament a
participació ciutadana. Aquesta davallada significa una falta de
convicció, jo crec, en el que és la participació ciutadana i en el
que és la globalitat de la societat civil globalment considerada.
Per tant nosaltres des d’aquí no tenim més remei que denunciar
precisament aquest fet.

En segon lloc crida especialment, moltíssim, l’atenció, en fi,
que es digui que aquest pressupost es redueix. El que sí és cert,
efectivament, del que no podem presumir és que aquest
pressupost incrementa, i és curiós que diguem això quan
precisament aquest any és el primer any que està en vigor el
pacte per la finançació autonòmica, i precisament en aquest any,
l’any que s’estrena aquest gran pacte, la comunitat autònoma de
les Illes Balears continua estant a la cua del finançament de la
resta de comunitats autònomes d’aquest estat. Vostès tenen una
oportunitat extraordinària quan ocupin aquesta tribuna per
explicar precisament aquest fet: per què aquesta comunitat
autònoma es troba encara en una situació residual, en una
situació de segon pla en el relació al finançament dels comptes
d’aquesta comunitat autònoma.

En tercer lloc, crec que és perfectament qüestionable i
criticable en tercer lloc el pacte per la competitivitat. El
conseller, a la Comissió d’Hisenda en fa qüestió d’això,
presumeix d’això, però el cert és que avui mateix els principals
agents afectats per aquest pacte per la competitivitat i per
extensió les persones més vulnerables d’aquesta societat, els
treballadors i aquells que avui es troben sense feina, no troben
resposta a un pacte sense contingut i el que fan és manifestar-se
en contra precisament de l’execució dels acords que s’han pres
pel pacte per la competitivitat que no se n’ha executat cap.
Precisament per això posen en qüestió que aquest pacte per la
competitivitat sigui un pacte bo, sigui un pacte de futur, sigui un
pacte per treure aquesta comunitat autònoma dels seus
problemes definitius.

I en quart lloc, especial transcendència té IB3. Crec que IB3
mereix un capítol apart en aquests pressuposts i de la xifra que
vostès ens plantegen a IB3 jo li he de dir, igualment que les
darreres paraules del conseller a la comissió, no és mica, mica,
mica creïble. És cert que durant els dos anys durant els quals
vostès han portat la responsabilitat de l’ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears, el deute en els bancs s’incrementa un 50%,
quasi res!, el que significa 50 milions de deute, i és cert que
durant aquest període també s’incrementa el deute a proveïdors,
ni més ni menys que un 70%, fins arribar a la xifra total de 30
milions d’euros de deute. I el més curiós d’això és que resulta
que la culpa la té el Partit Popular! El Partit Popular ha governat
els dos darrers anys?, no, això ho han fet vostès, ho han fet
vostès i ho han d’assumir. Miri, amb l’augment del 40,2% del
pressupost d’IB3 vostès l’únic que fan és cobrir, tapar, amagar,
dissimular la gestió d’aquest ens de Radiotelevisió de les Illes
Balears. I el que fan no és altra cosa que perpetuar les
incoherències que aquest grup parlamentari, el Grup
Parlamentari Popular, ha denunciat al llarg d’aquesta
legislatura, incoherències com la Fórmula 1, incoherències com
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el cost del futbol, incoherències com el canvi de marca, els
logotips; i incoherències com l’augment, l’increment no
reconegut d’alts càrrecs i altres places que ocupen els recursos
humans. 

I miri, és cert, aquest pressupost d’IB3 no és un pressupost
precisament per a les persones. Vostè expliqui’m això quan pugi
aquí, estic segur que ho provarà de fer, possiblement en
convencerà alguns, no a nosaltres. Però vostè expliqui als
ciutadans per què es veuen reduïdes en aquests pressuposts
globalment considerats les partides destinades a serveis socials,
a salut i precisament s’incrementa en un 42% el pressupost
destinat a IB3. Vostè expliqui-m’ho i expliqui-ho als ciutadans.
Jo la resposta la tenc, la resposta és que precisament aquest 42%
d’increment va destinat precisament a cobrir el dèficit acumulat
que té aquest ens públic. Però el més curiós de tot això, el que
més crida l’atenció és que precisament aquesta partida on
s’incrementa un 42%, sigui una partida oberta, sigui una partida
ampliable, què és que encara pensen vostès que IB3 té més
capacitat d’endeutament?, vostès estan convençuts d’això?,
vostès deixen oberta aquesta partida per assumir més deute? Sr.
Moragues, respongui’m a això perquè crec que parlam d’un
tema seriós, que ens interessa a tots, però molt especialment a
tots els ciutadans de les Illes Balears i molt singularment a
aquells que ho estan passant francament malament.

Una altra qüestió que crec que mereix un espai dins aquest
debat és un tema relacionat amb la Presidència de l’Euroregió
per part d’aquesta comunitat autònoma i molt particularment pel
president Antich. És curiós que quan el Sr. Antich ocupa la
Presidència de l’Euroregió s’incrementi el capítol 1 fins a un
37%. El curiós és que quan ja no ocupam la Presidència de
l’Euroregió, resulta que aquest 37% no davalla -com diuen
vostès-, sinó que es consolida. Per tant, crec que és important
que quan vostè pugi aquí ens doni una explicació de per què es
produeix precisament aquest fet.

I, per acabar, una qüestió que té també especial importància
en aquest debat i també relacionat amb el que vostè diu que és
un pressupost per a les persones: l’actuació econòmica
reflectida en el pressupost destinada a la Fundació Balears a
l’Exterior. Li he de dir que vostès no creuen en una Balears
exterior, hi ha un retall important a l’Operació Enyorança, però
el més curiós és que quan això precisament es produeix, quan hi
ha aquest retall en aquesta operació, de forma simultània i de
forma paralAlela aquesta comunitat autònoma el que fa és signar
un conveni amb Mostar (Croàcia), per tal d’habilitar
infraestructures que no són objectes d’aquesta Fundació Balears
a l’Exterior. Això és el que precisament ha fet la Fundació
Balears a l’Exterior. Una altra qüestió que esper i confio que
trobi en aquesta sessió parlamentària una resposta adequada per
part de la conselleria.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.  L’any
passat començava la meva intervenció en el debat de
pressuposts fent esment al que tothom preveia, que l’any 2009
serà un any de dificultats econòmiques i demanava a la cambra
que fes un exercici de comprensió i si fos possible, de
colAlaboració i racionalitat a l’hora de jutjar les decisions que
adoptàvem per tal de minvar els efectes negatius d’una crisi que
després ens ha sacsejat de ple.

Avui començaré per dir que l’any 2010 serà l’any en què
iniciarem el camí cap a la recuperació de la normalitat
econòmica, però al mateix temps serà l’any en què rebrem totes
les conseqüències negatives de la retracció del sector privat, i
açò té un impacte clar en el projecte general de pressuposts i per
tant, unes conseqüències immediates en totes les seccions
pressupostàries. La secció 11 de la Conselleria de Presidència
no n’és una excepció, tot el contrari, tant és així que a la meva
conselleria parlam de parèntesi pressupostari quan ens referim
a l’exercici de l’any 2010.

Entenc, perquè fa anys que em dedic a aquesta qüestió, el
camp de la divergència, de les receptes antagòniques, o de les
postures contradictòries que es poden donar dins l’arc
parlamentari i que, de fet, s’hi han de donar. I entenc que
l’oposició presenti una esmena a la totalitat dels pressuposts i a
la totalitat de les seccions i que aquestes tenguin un reflex en un
conjunt d’esmenes parcials amb les quals pretenen defensar i
raonar les seves polítiques, perquè açò forma part de la lògica
política i de la lògica parlamentària. Ara bé, el que no entenc ni
compartesc és que en el complicat temps en què ens ha tocat
viure, el rigor i la seriositat no s’hagin imposat a l’hora
d’esmenar aquests pressuposts. Precisament perquè vivim en
una època d’evidents dificultats, el Govern ha elaborat uns
pressuposts rigorosos, molt rigorosos -diria jo-, especialment si
tenim present que l’any 2010 és el darrer any complet de la
legislatura. A pesar de totes les dificultats, hem continuat
apostant per la inversió i per les polítiques socials, és a dir, ja sé
que no els agrada, hem continuat apostant per les persones -i a
nosaltres sí ens agrada dir-ho. Els puc assegurar que el dia que
vàrem agafar les tisores per retallar els pressuposts, vàrem tenir
present que per sobre de qualsevol altre aspecte havíem de
garantir, en la mesura de les nostres possibilitats, és clar, el
benestar dels ciutadans i de les ciutadanes de les nostres illes.
Per açò, tot i havent reduït el pressupost del 2010 en un 4,9%,
des del Govern hem fet feina per mantenir la inversió pública,
per mantenir les polítiques socials, per mantenir les rebaixes
impositives que recull la Llei de mesures tributàries i que
beneficien colAlectius vulnerables, empreses familiars i jovent,
i per no incrementar la pressió fiscal.
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Vull recordar a la cambra que en aquests pressuposts
continuam destinant el 69% a polítiques socials, 2.335 milions
d’euros van a actuacions socials, educatives, sanitàries i
d’ocupació. Continuam donant suport a l’economia productiva
perquè l’any 2010 tothom pugui anar preparant-se per sortir de
la crisi, i ho feim a través d’un ambiciós programa d’inversions
pròpies de 676 milions d’euros i un conjunt d’actuacions adreçat
al sector del comerç, la indústria, l’energia, el sector primari i
el turisme que disposaran de 172 milions d’euros més. La
inversió pública conjunta de la comunitat autònoma i de l’Estat
serà per a l’any 2010 d’uns 1.200 milions d’euros. I una altra
qüestió molt important, apareix pressupostàriament parlant la
conseqüència de la signatura del pacte per la competitivitat, 540
milions d’euros per complir amb les primeres passes dels desset
acords que el Govern va signar amb els agents socials i
econòmics i que entraran en vigor l’any 2010.

No abandonam les nostres polítiques, encara que en alguns
casos ens veim obligats a posposar-ne algunes. Mentrestant i en
coherència amb la situació econòmica, des de la Conselleria de
Presidència hem assumit una forta davallada pressupostària. En
el nostre cas parlam d’un 20,8%, en alguns casos les partides
rebaixades arriben al 50%. Hem aprimat i reorganitzat la
conselleria i hem aflorat i assumit la despesa que suposa IB3,
d’acord amb els principis de transparència i eficiència
econòmica. Per açò durant l’any 2010 només gestionarem 28
milions d’euros en programes propis perquè la resta, fins a 89,2
milions, van destinats a l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears. La retallada i el fort control sobre la despesa
corrent, que rebaixam fins un 14,7% no ens impedirà fer un
seguiment exhaustiu dels acords presos en el pacte per la
competitivitat i de les mesures de reactivació econòmica que ara
compten amb un pressupost detallat i amb un programa
d’actuacions definit i acordat; però ens veurem obligats a
ajornar programes, alguns dels quals faré referència tot seguit
quan passi a parlar del conjunt de les esmenes que s’han
presentat a la secció 11.

El Grup Popular presenta una esmenta a la totalitat de la
secció, tres més que fan referència a l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, cinc a la política exterior del
Govern i quatre que toquen distintes àrees diverses de la gestió
de la Conselleria de Presidència. 

En el començament de la meva intervenció els criticava la
manca de seriositat i rigor, i m’explic. No puc entendre, a pesar
de les explicacions que ens ha donat el Sr. Jerez, l’esmena a la
totalitat de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
perquè la justifiquen dient que aquests pressuposts no són
creïbles, que són els primers pressuposts creïbles que té
Radiotelevisió de Balears en aquesta legislatura, des del seu
naixement. A nosaltres, efectivament, ens sembla exactament el
contrari. Per primera vegada, Sr. Jerez, IB3 té uns pressuposts
creïbles, perquè s’ajusten a la despesa real i, a més, aquesta
despesa és la més baixa que ha tingut mai la radiotelevisió
pública. I ho hem pogut fer perquè hem estat capaços d’acordar,
i vostè s’ha oblidat de dir-ho, un contracte-programa que posa
límits a un model que vostès i només vostès varen posar en
funcionament i que nosaltres hem canviat i canviam
gradualment per continuar amb una gestió més eficient dels
serveis públics per sanejar l’actual situació de dèficit en què es
troba la radiotelevisió pública i per limitar l’endeutament
interanual en qualsevol de les seves modalitats. Aquest

contracte-programa no sols marca un límit, per a l’any 2010 hi
ha un pressupost de 61,2 milions d’euros i per al 2011 de 58
milions, sinó que, a més a més, aquest límit és més baix que les
despeses que va comportar IB3 el primer any complet de
funcionament. Vull recordar a la cambra que l’any 2006 es
varen gastar quasi 70 milions d’euros en les despeses d’IB3,
despesa real, no despesa pressupostària que només hi havia 10
milions, amb aquesta partida ampliable que ara tant critica,
l’any 2006 més de 70 milions d’euros que es varen ampliar al
llarg de l’exercici.

Deia que aquests són els pressuposts que per primera vegada
baixen les despeses d’una forma clara en el pressupost d’IB3.
Transparència i control parlamentari, política de contenció de
despesa i de millora de gestió, increment de mitjans tècnics i
professionals que s’incrementaran en els propers anys. Primer
per mitjà d’aquest contracte-programa i en un futur, a mig
termini, amb la Llei de la radiotelevisió que l’any vinent s’ha de
discutir en aquesta cambra. 

Ara es discuteix en relació amb el marc audiovisual en el
Parlament la Llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears,
que previsiblement s’aprovarà el proper període de sessions. El
Grup Popular presenta entre les seves esmenes crear una partida
pressupostària per atendre les necessitats de funcionament
d’aquest organisme. He de dir que hi estam d’acord, acceptam
la creació de la partida, però si els sembla bé la dotarem
econòmicament en el moment en què sapiguem què costarà
posar en marxa el Consell Audiovisual. Per tant, cream una
partida en el concepte que vostès presenten, la dotam amb un
euro, amb el compromís que després que s’hagi acabat de
discutir el Consell Audiovisual, dotarem aquesta partida amb
l’import que considerem que permeti gestionar aquest consell.

Per altra banda, i ja parlant d’una altra qüestió, no podem
acceptar la seva esmena a la totalitat de les societats anònimes
públiques; per a nosaltres, per a l’actual govern, Multimedia,
que és l’única societat anònima pública que depèn de la
conselleria, és una empresa útil, al servei de l’interès general, i
està fent passes per resoldre situacions econòmiques heretades
de l’anterior legislatura i que ara per ara no genera pèrdues ni
deute. Compta amb una gerent i 14 treballadors temporals
contractats, seguint els requisits que marca la legislació,
complint amb totes les garanties de publicitat, transparència i
concurrència, per dur endavant projectes importants, que van
des del seguiment i la coordinació de programes de govern, fins
als derivats del compliment dels acords del pacte per la
competitivitat i d’altres, que fan referència a la implantació de
la TDT, a les noves tecnologies, a la millora de la qualitat, al
012, etc.
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Pel que fa a les esmenes de totalitat i parcials al pressupost
de la Fundació Balears a l’Exterior, els he de dir que el Govern
tampoc no les pot acceptar. El context d’austeritat
pressupostària en què ens movem ens obliga a ajornar alguns
programes per prioritzar-ne d’altres, sobretot els de caire social
i assistencial. Vostè n’ha fet referència, Sr. Jerez, però per
exemple aquest any 2010 hem pensat que l’Operació Retorn
s’ha de congelar, la recuperarem quan les qüestions
pressupostàries ens ho permetin. Però en contra, hem
incrementat les ajudes individuals, dels 60.000 euros que tenia
pressupostat el darrer pressupost del Govern del Partit Popular,
l’any 2010, un any de forta contracció econòmica, en
pressupostam 150.000, més del doble del que hi havia l’any
2007. A més, la nostra gent que viu amb dificultats fora de les
Balears té dos serveis essencials que abans no tenia: el
programa medicament a cost zero i el servei d’atenció
domiciliària en el qual li destinam 185.000 euros. També zero
l’any 2007 i 185 euros l’any 2010, any de forta contracció
econòmica. La formació compta ara amb un pressupost de
90.000 euros front els zero euros que vostès hi destinaven. I ara
se’n beneficien nou estudiants que s’estan formant a la nostra
comunitat, a més de les altres qüestions de formació on line que
hem posat en marxa amb la càtedra iberoamericana. Que açò no
és suficient?, és ben segur, no és suficient, però crec que anam
pel bon camí.

Pel que fa a participació ciutadana, vull donar-los la més
cordial benvinguda al club de les forces polítiques que aposten
per l’exercici ciutadà d’aquest dret que per a nosaltres és, i molt
especialment ara i aquí, una exigència de salut democràtica. No
podrem acceptar la seva esmena, i miri que em sap greu, tot i
açò valor l’esforç que han fet per passar de zero euros que hi
destinaren vostès en el seu darrer pressupost, a proposar-nos un
increment de la nostra partida d’1 milió, a la qual ja hi dedicam
400.000 euros. 

Tampoc no podem acceptar l’increment que es proposa a la
partida destinada a subvencionar activitats associatives. I no ho
podrem acceptar, no perquè no entenguem que aquestes ajudes
són necessàries i -afegiria jo- fins i tot convenients en un any
preelectoral, però el rigor pressupostari a què he fet referència
al llarg de la meva intervenció i que és el fil conductor del
pressupost general de la comunitat autònoma per a l’any 2010,
ens ho impedeix.

En resum, senyores i senyors diputats, Sra. Presidenta,
algunes de les qüestions que el Sr. Jerez ha plantejat aquí les hi
contestaré en el pròxim temps que se m’habilita per a açò; com
dic, Sra. Presidenta, he intentat raonar al llarg de la meva
intervenció, després de valorar les esmenes presentades he de
demanar a la Cambra el rebuig d’aquestes esmenes a la totalitat
i també a les parcials presentades a la secció 11 amb l’excepció
de la transaccional referida al Consell Audiovisual. 

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc aquest diputat el que
volia fer seria defensar en els seus termes totes i cadascuna de
les esmenes que el Grup Parlamentari Popular ha presentat a
aquests pressuposts, aquelles esmenes parcials que no he tengut
l’oportunitat de defensar en el primer torn d’intervenció. 

Dit això, m’agradaria fer una sèrie de consideracions a la
intervenció del Sr. Moragues. Ens comenta el Sr. Conseller que
el Partit Popular no ha tengut rigor a l’hora de confeccionar les
esmenes. Li diria exactament el mateix, però vist des d’un altre
punt de vista. Crec que qui no ha tengut rigor suficient a l’hora
de confeccionar els pressuposts ha estat precisament la
conselleria de la qual vostè és titular.

En segon lloc, m’hagués agradat que m’hagués pogut donar
resposta i no l’hagués ajornada a totes aquelles qüestions que he
plantejat avui aquí a aquesta tribuna i que afecten directament
la seva conselleria i que, per extensió, afecten directament els
ciutadans d’aquestes Illes Balears, però molt particularment em
vull centrar en aquest moment, independentment d’altres
qüestions que són de vital transcendència per a aquesta
comunitat i per a aquest pressupost i per a aquesta cambra, em
vull centrar especialment -com vostè comprendrà- en IB3.

El cert és que vostès ens tenen... desconcertats d’una manera
absolutament extraordinària amb IB3, i dic això perquè no
sabem si és vostè qui diu la veritat i el Sr. Martorell és qui no
diu la veritat o és el Sr. Martorell qui menteix i vostè diu la
veritat, perquè precisament el que defensa un i el que defensa
l’altre és absolutament contradictori. M’agradaria que agafàs
precisament la intervenció que va fer el Sr. Martorell a la
Comissió d’Hisenda, l’any passat, el 2008, on segons es
desprenia de les seves paraules donava la sensació que
efectivament el pressupost que llavors es dissenyava era un
pressupost creïble, era un pressupost ajustat, era un pressupost
que donava resposta a l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i era un pressuposts seriós. Avui veim precisament que
era un pressupost absolutament dissimulat, que no era cert i el
mateix Sr. Martorell ho ha reconegut a la Comissió d’Hisenda.

Miri el que deia el Sr. Martorell l’any passat, deia “venim
amb uns pressuposts ajustats als imperatius de la conjuntura del
moment que políticament així ha estat pactada”. Això ho deia
el Sr. Martorell l’any 2008 i resulta que precisament aquest any
és l’únic any en què els pressupostos són creïbles, són certs, són
vertaders. Això no ho dic jo, això ho han dit vostès a una
comissió d’Hisenda d’aquest parlament. Això ho han dit vostès,
això ho ha dit el Sr. Martorell a una comissió d’Hisenda
d’aquest parlament. No els voldria dir el que em sembla a mi,
perquè veig que no és el moment i les circumstàncies polítiques
no estan ara per discutir segons quines qüestions de fons, que ho
podríem discutir i molt. 
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En qualsevol cas, Sr. Moragues, estic content que hagi
defensat, tal vegada no és el seu paper, el seu paper tal vegada
sigui pronunciar-se, però no defensar les esmenes que correspon
precisament a la resta de grups parlamentaris, ara no sé a quin
lloc queda la resta de grups parlamentaris perquè vostè ja ha dit
el que han de fer tots i cadascun dels portaveus que han
d’ocupar pròximament aquesta tribuna, per tant pens, Sra.
Presidenta, que ens podríem estalviar la intervenció -encara que
reglamentàriament els correspon- de tos i cadascun dels
portaveus perquè la inclinació de vots ja ens l’ha manifestada el
Sr. Moragues.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Contestació del Govern per tancar la
qüestió. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li vull dir alguna cosa, Sr.
Jerez, en primer lloc, ha dit  que aquest pressupost de
Presidència és de tot menys per a les persones. Miri, la
Conselleria de Presidència evidentment dóna molt poc servei a
la ciutadania, dóna alguns serveis administratius i ho continuam
donant amb la mateixa força, no? La nostra aportació a aquesta
política general del Govern de no retallar més els serveis a les
persones és fer un gran retall pressupostari. És la conselleria que
més retalla de totes les conselleries del Govern, el 20%, quasi
el 21%. Aquesta aportació és la que feim perquè les altres
conselleries que sí donen serveis directes a les persones puguin
mantenir uns nivells de despesa suficients -com ha dit- en un
any de dificultats, de grans dificultats econòmiques.

Bàsicament ha parlat d’IB3, vull aclarir-li alguna qüestió,
Sr. Jerez. Una és que em parla del pressupost d’IB3, aquí no en
parlam, del pressupost d’IB3, aquí parlam de quina és la
participació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma
al finançament d’IB3. El pressupost d’IB3 -com vostè molt bé
recordava- es debat a la comissió i allà, a la comissió
corresponent de control parlamentari i al Consell
d’Administració de la Radiotelevisió és on tots els representants
de les diverses sensibilitats polítiques tenen un interlocutor que
és el director general i és on es discuteixen les qüestions
concretes de funcionament. Aquí, el que feim, abans i ara, és
discutir la transferència dels comptes públics al funcionament
de la Radiotelevisió. 

No he donat cap culpa al Partit Popular de res, no sé si ha
escoltat la meva intervenció, perquè jo assumesc -tenc aquest
càrrec de responsabilitat- no tan sols la nostra gestió, sinó també
la gestió seva. Seria absurd que l’any 2010 em plantés aquí i
digués que la culpa de la gestió de la Radiotelevisió és seva,
això ja no s’ho creuria cap ciutadà, per tant, jo, això, no ho faig.

(Remor de veus)

Assumesc la gestió, la seva i la nostra, i intentam millorar-la
cada dia. Què fa el Govern per intentar millorar la gestió
econòmica de la Radiotelevisió?, li ho diré, Sr. Jerez, -vostè no
ho ha dit-, aquest govern ha pactat un contracte-programa amb
la televisió que deixa molt clar quines són les partides que han
d’anar adreçades al funcionament de la Radiotelevisió, per tant,
què li costarà -cert- al ciutadà de les Illes Balears el
funcionament de la Corporació de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, mai no hi havia estat açò, mai no hi havia estat. 

L’any 2006 -i ho torn a repetir, l’any 2006-, primer any de
funcionament de la Radiotelevisió de les Illes Balears a aquesta
comunitat, primer any sencer, 70 milions d’euros, 70 milions
d’euros. L’any 2010, 61. L’any 2007 varen arribar quasi a 100
milions les despeses de la Radiotelevisió, quasi 100 milions.

Per tant, nosaltres, què hem fet amb la Radiotelevisió? Hem
aplicat criteris de racionalitat, de transparència, de democràcia
i de professionalitat amb el do crític, res del que vostès varen
fer, però això és el que nosaltres hem imposat aquí i una cosa
molt important, l’hem fet un instrument de defensa de la cultura
i de la llengua de la nostra comunitat i deixam molt clar als
ciutadans que la Radiotelevisió costa el que costa i ni un duro
més, perquè en aquest mateix contracte-programa quan hi hagi
desviacions pressupostàries significarà la dimissió dels equips
directius de la Radiotelevisió a l’espera -com també he dit abans
i ho he anunciat- que la nova llei de la Radiotelevisió de les Illes
Balears es pugui discutir i acordar, és imprescindible, amb els
principals grups de l’oposició quines han de ser les regles de joc
del nou camp de la Corporació Pública de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

Açò és el que feim, Sr. Jerez, no discutim el pressupost, sinó
que deixam molt clar a tota l’opinió pública què costarà en
aquests pressuposts, què costarà per tant al ciutadà, el
funcionament de la Radiotelevisió. Per a l’any 2011 el
contracte-programa encara aporta una disminució més gran. Els
contractes-programes com sap vostè es poden anar discutint i
reduint. La xifra final del contracte-programa colAloca el cost
per càpita d’una corporació pública autonòmica pràcticament a
la mitjana de l’Estat, un poquet més car com totes les televisions
que han d’emetre en un idioma propi. 

Per tant, Sr. Jerez, crec que l’exercici que ha fet el Govern
és un exercici de responsabilitat, com he dit de transparència i
que aclareix als ciutadans que són els contribuents què feim
amb els seus recursos públics. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Una vegada tancada la qüestió
incidental, passam al torn a favor de les esmenes. Hi ha cap
grup que vulgui intervenir? No? Passam, doncs, al torn en
contra. Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià, té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, com diu el Sr. Jerez, en gran part moltes de les
qüestions que vostè ha plantejat han estat contestades
degudament pel conseller i, per tant, evitaré reiteracions
innecessàries. Supòs que és inevitable que cada portaveu del
Grup Parlamentari Popular que surti a defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular a cada secció a cada conselleria, ens
faci un poc la seva opinió general dels pressuposts. 

Nosaltres ens reiteram en el que venim repetint, són uns
pressuposts de restricció pressupostària, lògicament això no és
allò que tots voldríem, voldríem que hi hagués recursos per fer
moltes més coses, però la realitat és la que és, el finançament
autonòmic està per davall de les expectatives, però hem millorat
la situació i el contingut social del pressupost, també ja li han
dit, el 70% es dedica a aquesta pretensió i a aquesta situació del
contingut social. Per tant, entenem que això es manté i es pot dir
clarament que tenen un contingut social. Lògicament si hi
hagués més recursos es podrien fer moltes més coses.

Però bé, no m’allargaré amb el tema general dels
pressuposts perquè consider que hem d’entrar a les esmenes
d’aquesta conselleria. El primer que li he de dir és que vostès
ens parlin de la necessitat d’austeritat, critiquin la restricció
pressupostària que hem hagut de fer en aquests pressuposts i
després presentin esmenes per augmentar en 1 milió d’euros la
participació ciutadana a través de convenis amb els ajuntaments
o 1 milió d’euros per donar ajudes per a estudis universitaris als
oriünds de les Illes Balears, lògicament, diguem que té poca
coherència en aquesta situació de restricció pressupostària i de
caiguda dels ingressos. No direm que en altres moments quan
hi havia recursos això no pogués ser interessant, però és evident
que en aquests moments, en la conjuntura actual, no té massa
sentit.

Bé, IB3, amb relació a IB3, el que s’ha fet és ajustar la
despesa real a les dades comptables de l’entitat i el que s’ha fet,
com bé destacava el conseller de Presidència, és firmar un
contracte-programa que estableix límits a les aportacions de la
comunitat autònoma a aquest ens. Per tant, s’ha fet un esforç de
claredat i de contenció. Lògicament, la Televisió Pública de les
Illes Balears és cara, com totes les televisions públiques, és molt
cara, i aquesta és una realitat que tots hem d’assumir. És fàcil,
per tant, fer demagògia amb aquest tema, però si tots
consideram que les Illes Balears han de tenir una televisió,
aquest esforç pressupostari s’ha de fer. I el que és incoherent és
no destacar que s’han reduït els alts càrrecs, amb relació a
l’etapa passada, que s’intenta lluitar per l’audiència contractant
programes que lògicament són cars, perquè el futbol és car, i
que s’ha modernitzat la imatge com han fet altres televisions.
Podem fer molta demagògia amb aquesta situació, però el que
hem fet amb IB3 crec que és molt important aquesta legislatura,
hem canviat el model de llengua, de cultura, de proximitat, de
suport a la indústria audiovisual, etc., i hem millorat molt en
aquestes situacions i nosaltres estam molt satisfets, des d’Unió
Mallorquina, dels canvis que s’ha produït a nivell d’IB3.

Li diré que si fossin certes les dades que vostè maneja
d’aquests 30 milions de deute, en tot cas, seria un terç del deute
que generava el Partit Popular quan governava. Per tant, estam
molt enfora d’aquesta situació pressupostària que nosaltres
tampoc no ens dedicam a criticar perquè entenem que posar en
marxa una televisió és difícil, que és complicat calcular els costs
que tendrà i que -ja dic- en general sempre és car. 

Amb relació al Consell Audiovisual li proposam la
transacció que ja li ha anunciat el  conseller. Entenem que està
molt bé que es creï aquesta partida perquè és probable que
s’aprovi la llei i, per tant, que aquest òrgan comenci a funcionar,
però evidentment posaríem 1 euro de partida per a després, en
el futur, ja valorar adequadament el cost d’aquest consell
audiovisual de les Illes Balears. 

Entenem que, finalment, hi ha un grup d’esmenes que vostès
han formulat que tècnicament no són correctes perquè pretenen
que programes o capítols facin coses que no els corresponen,
com donar ajudes o subvencions a associacions o com compra
d’ordinadors i mobiliaris que ens sembla incorrecta la manera
com s’han formulat. Per totes aquestes raons Unió Mallorquina
hi votarà en contra, excepte a la transacció que li oferim amb
relació al Consell Audiovisual de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Vull començar la meva intervenció assenyalant el que
al parer del nostre grup parlamentari, BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, és en principi una incongruència inicial tant de les
esmenes presentades pel Grup Popular com de l’argumentació
del seu portaveu. Per cert, i és un aclariment, Mostar, Sr. Jerez,
és a Bòsnia no a Croàcia, és un aclariment.

Tornem al tema. El Grup Popular ha presentat esmena a la
totalitat tant de la secció 11, Conselleria de Presidència, com de
les entitats públiques, fins ara en parlam. Les motivacions per
a aquestes esmenes a la totalitat, en el text de l’esmena, empren
la frase ja molt manegada, de sempre, que “no respon a les
necessitats reals de les Illes Balears”, i el portaveu Popular s’ha
esforçat avui, des d’aquesta tribuna, a justificar aquesta
afirmació. Des del meu punt de vista crec que no s’ha sortit,
però és que en realitat no importaria, no caldria, ni tan sols,
rebatre el que ell ha dit perquè hi ha una incongruència prèvia
que jo crec que desqualifica tota la seva argumentació. 

El Grup Popular considera que el pressupost d’aquesta
secció no correspon a les necessitats de les Illes Balears i
llavors, com a conseqüència, només presenta set esmenes
parcials, només set esmenes parcials. És a dir, que després
d’afirmar que el pressupost de la secció 11 és un desastre només
troba motivacions per fer set esmenes. Un pensaria que un
partit, com el Partit Popular, el més votat de les Illes Balears, el
més nombrós d’aquesta cambra si presenta una esmena a la
totalitat és perquè té un model alternatiu, una proposta
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alternativa. Açò seria el raonable esperar, seria el que
justificaria una esmena a la totalitat. Per tant, no és així, al
contrari, ben al contrari, només hem sentit generalitzacions,
arguments agafats amb pinces i cap alternativa. I a més es veurà
molt més quan s’analitzin clarament les set, aquestes poquetes
esmenes, buides de contingut quasi totes, de pur tràmit, que ha
presentat el Partit Popular.

Abans d’entrar a comentar aquestes set esmenes una reflexió
sobre IB3, que ja s’ha parlat a bastament, però també crec que
podem fixar la posició del nostre grup. Faig meves totes i cada
una de les paraules del conseller, que crec que ha ressenyat
exactament com és la situació, però jo crec que, Sr. Jerez, per
una vegada hauria de reconèixer vostè la realitat perquè jo crec
que dir la veritat no fa cap mal. Vostè sap perfectament que
exercici rere exercici des que vostès posaren en marxa la
televisió i la ràdio autonòmica, els anys que vostès han governat
i els dos anys que hem governat nosaltres, exercici rere exercici,
s’han pressupostat quantitats irreals, els anys que vàreu
governar vosaltres i els anys que duim governant aquest govern,
fictícies, que no cobrien ni de bon tros la despesa real. Vostè ho
sap això perfectament i per primera vegada aquests pressuposts
assenyalen una quantitat real, una quantitat que suposa una
reducció del 40% respecte de la despesa d’altres anys, i
precisament enguany que s’assenyala una xifra real presenten
esmenes a la totalitat amb uns arguments increïbles tenint en
compte la trajectòria d’aquest ens. Jo crec que això és una altra
incongruència i en duim unes quantes ja.

Entrant ja al debat de globalitat, que a vostè no li ha donat
temps a defensar les esmenes més que en els seus termes, però
és el nostre deure dir què pensam de cada una d’elles.
Analitzam aquestes set míseres esmenes parcials que el Grup
Popular ha presentat. 

La primera té -ja se li ha dit- una intencionalitat raonable, a
nosaltres no ens sembla malament que s’afecti alguna quantitat
al Consell Audiovisual de les Illes Balears, un consell que es
posarà en marxa en compliment del mandat estatutari, perfecte;
ara bé, Sr. Jerez, per què 100.000 euros? És una quantitat
absolutament improvisada i no ens sembla de rebut, no ens
sembla raonable fixar una quantitat arbitrària sense un estudi
previ, sense cap tipus d’anàlisi, i jo crec que simplement han
posat 100.000 euros com a una ocurrència, un capritx, li ha
vengut bé aquesta xifra, sense cap fonament. És evident que
quan es posi en marxa necessitarà pressupost, és evident, però
açò s’haurà de fer després d’un estudi de necessitats, de
quantificar la despesa necessària per al seu funcionament, els
capítols pressupostaris que siguin necessaris, etc.

I per tant, si açò no bastés per a no acceptar els 100.000
euros, és que vostès agafen els 100.000 euros precisament del
programa de la Conselleria d’Innovació destinada al
desenvolupament de les comunicacions. Mentre, després fan
esmenes a la Conselleria d’Innovació demanant que s’augmenti
el pressupost per al mateix. A veure, un incongruència més, i ja
en duem unes quantes.

La següent esmena sí que és absolutament propagandística,
proposen incloure una partida d’1 milió d’euros per la fórmula
genèrica, genèrica, imprecisa, de fomentar la participació
ciutadana, mitjançant convenis amb els ajuntaments. Bé, ja li ha
dit el conseller, i jo ho subscric, no crec que vostè pertanyi, Sr.
Jerez, a un grup polític que s’hagi distingit especialment per
potenciar la participació ciutadana, i a mi em sembla quasi un
acudit de mal gust que es proposi reduir 1 milió d’euros el
pressupost destinat a amortitzar el deute, secció 34, 1 milió
d’euros destinat a amortitzar el deute, resulta que el volen llevar
i el volen dedicar a la fórmula genèrica i gairebé lírica de
fomentar la participació ciutadana sense saber com, quan ja hi
ha una partida de 400.000 euros al programa 463E destinat
específicament a açò. Jo crec que en època de crisi econòmica,
a més de pregonar que hi ha crisi econòmica, haurien de fer
qualque esforç per no fer esmenes d’aquest caire propagandístic
que no tenen sentit.

L’esmena següent, ara sí ens demanen sostreure 300.000
euros, també destinats a l’amortització del deute, que jo crec
que és bàsic en aquestes circumstàncies que vivim; llavors ens
demanen que es destinin aquests 300.000 euros a subvenció a
projectes presentats per associacions. Hala!, ja veurem, ja
veurem, projectes presentats per associacions!, sense el mínim
rigor, sense més concreció ni sense més especificacions.

A veure, aquest tema de les associacions certament en som
molt crític amb la gestió que van fer vostès quan governaven i
per açò em sembla més escandalós que ara vulguin afectar
doblers sense cap concreció. Puc recordar encara, i en aquesta
cambra se’n va parlar molt, de les milionades que varen entregar
a la ultra associació aquesta Acción Familiar, des de distintes
conselleries, va ser una cosa que no van aclarir mai d’on sortia;
jo crec que això no és seriós, que s’ha de ser bastant més
rigorós. I per açò, des de la Direcció General de Relacions
Institucionals ja es compta amb una línia d’ajut a les
associacions, però des del rigor, del control, la transparència, i
no afectar 300.000 euros per a projectes d’associacions, hala!

Les esmenes següents, les quatre restants corresponen a la
Fundació Balears a l’Exterior, és a dir, tres per a tota la resta de
la conselleria, quatre a Fundació Balears a l’Exterior. Crec que
açò no quadra, però tornem a aquestes quatre esmenes; crec, i ja
li vaig dir a la comissió, que les podem qualificar en principi
d’esmenes de bones intencions, crec que si visquéssim en
èpoques d’abundància, en èpoques que ragés vi i mel de per
totes bandes, doncs les podríem fins i tot considerar. Però són
esmenes ben intencionades, però sense cap contacte amb la
realitat, perquè no vivim a una època d’abundància, vivim
enmig d’una crisi econòmica, i vostès se n’han adonat perquè no
parlen de res més. I que ens sembla que enmig d’aquesta crisi
econòmica el Partit Popular ens proposi assignar 350.000 euros
perquè se subvencionin viatges als descendents de balears
emigrats perquè puguin passar les vacances escolars a les Illes
Balears; 1 milió d’euros per finançar els estudis superiors,
textualment, dels descendents oriünds de les Illes Balears;
100.000 euros per adquirir material d’oficina per a les Cases
balears; és a dir, a veure, tot això estaria molt bé, bones
intencions les que vulguin, però no se n’han adonat vostès que
som en crisi econòmica i que hi ha altres prioritats? Com poden
quadrar les exigències d’austeritat, a veure, perquè un mínim de
seriositat; a veure, a comissió vaig qualificar les esmenes de
surrealistes, i per què? Perquè estic completament convençut
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que vostès van a les cases balears a l’exterior i els diuen: hi ha
aquests doblers, volen gastar-los vostès en això? I els diuen un
absolut no, que hi ha prioritats molt més grosses.

Jo, sincerament, crec que són esmenes que són fruit d’una
genialitat de cap de setmana, una ocurrència i les han posades
per omplir, un per passar, és un paspartú. L’única que és
assenyada d’aquestes a la Fundació Balears a l’Exterior és la
que demana ajuts individuals de caire sociosanitari, que és el
que fa precisament aquest govern, que no feia l’anterior. Per
tant, Sr. Jerez, ho torn repetir, em fa l’efecte que les esmenes les
han fet, almanco en aquest sentit les set aquestes que volen ser
un model alternatiu, però són una esmena a la totalitat, les han
fet sense aprofundir en el sentit profund que haurien de tenir.

Per tant, llevat d’aquesta que se li ha proposat una transacció
per 1 euros simbòlic, perquè un pressupost hi haurà d’haver,
tota la resta sens dubte tenim més que motius per votar-les en
contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula, deduesc que el Sr. Costa?

Té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que el debat ja ha estat centrat per totes les intervencions que
m’han precedit, per tant, per a no caure en la temptació de la
repetició, tocarà mirar de donar una explicació que complementi
l’anteriorment que han exposat els portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula.

Jo crec que el més lloable de la secció i dels pressuposts en
general que discutim aquí és la responsabilitat que ha tengut el
Govern de les Illes Balears, en un moment de crisi i recessió
econòmica, de fer un exercici de responsabilitat i fer uns
pressuposts rigorosos. Hi hauria hagut una altra solució, que
hagués estat mirar de fer la vista més grossa i que algú ja
enganxaria el deute i ja se’l trobaria. Per tant, ens trobam amb
uns pressuposts fortament rigorosos, però s’hauria de veure
quina és l’actitud que té el Partit Popular.

I crec que no ho ha dit amb tanta claredat, jo miraré
d’expressar-ho de la meva millor manera, però, per una part, es
fa el discurs de l’austeritat en termes generals, però després,
quan vas a les esmenes, trobes allò que dius, home, si en un
pressupost que parlam de crisi, de rigor, de no anar massa a
l’endeutament, aquestes són les esmenes del rigor i de la
restricció pressupostària? Jo crec que abans s’han posat alguns
exemples de pagar viatges, etcètera, que jo crec que ja només
amb la pròpia lectura de l’anunciat, doncs ja els qualifiques.

I evidentment que amb uns altres pressuposts d’expansió
econòmica probablement es podria donar cobertura a aquest
tipus d’esmenes que es plantegen, però la política no és el que
un vol que sigui en termes ideals, sinó que ve condicionada per
la trista realitat dels números i de les matemàtiques.

Però entrarem en el tema d’IB3, que ha ocupat gran part de
les intervencions de tots els intervinents. Bé, pens que, com ja
han expressat altres intervinents, probablement ho haurien de
retirar i els ho dic amb la serietat que ho sé explicar, però hi ha
hagut reducció pressupostària important, s’ha posat de relleu el
cos real d’IB3 any a any en la gestió i s’ha mirat de posar els
números que corresponguin a la realitat de l’explotació d’aquest
ens. I a més, hi ha una qüestió que és elemental i que ho
defineix, que per primera vegada tenim un contracte programa
que defineix la política d’IB3. Poques paraules hem sentit de
crítica a aquest contracte programa, que si s’hagués posat de
manifest que algunes de les qüestions eren superficials, s’hagués
pogut plantejar l’eliminació o la reducció del cost de la pròpia
IB3. No s’ha fet, únicament és molt senzill dir que IB3 es pot
reduir més i que pareix que és una cosa supèrflua respecte
d’altres polítiques com la sanitària o l’educativa o altres tipus de
política. Però crec que s’utilitza més en la terminologia de la
demagògia política que en la realitat.

Lluny queda un ens que era IB3 sense contracte programa i
amb un bilingüisme que moltes vegades pareixia que es feia
aposta l’actuació respecte, crec que fins i tot pejorativa, respecte
de la nostra llengua pròpia de les Illes Balears. Es fa passar
pàgina.

Respecte del tema de participació ciutadana, evidentment;
com deia el conseller, segurament d’una forma més, amb més
gràcia, benvinguts al club, però hi ha una partida, es considera
que és suficient i per tant aquest increment que vostès proposen
es considera que no és necessari.

En el tema de la Fundació Balears a l’Exterior, ho ha
expressat molt bé el portaveu del BLOC i PSM-Verds, és a dir,
de les quatre esmenes que hi ha només n’hi ha una que puguem
entendre que té un contingut essencial. I es vota que no pel
criteri de sempre, és a dir, per una qüestió que no s’ha tengut
com a una prioritat política per part del Govern ni per part del
portaveu que ara parla en representació d’un grup parlamentari,
però no quant a un rebuig que no s’hagin de fer, dins un àmbit
de limitació nosaltres no ho hem prioritzat.

I ja per últim, dir que hem fet la transacció, o els plantejam
la transacció d’1 euros simbòlic respecte de la del Consell
Audiovisual per les raons exposades.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular, el
Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. I
molt breument, per fer la defensa de les esmenes presentades pel
meu grup parlamentari, esmenes parcials. I pel que fa referència
a la primera esmena que, en particular, parla del Consell
Audiovisual, dir-los que efectivament l’acceptarem, perquè així
es pugui obrir un partida pressupostària per dotar de
finançament l’expectant Consell Audiovisual, la quantitat de
100.000 euros no és una quantitat que haguem fixat de forma
gratuïta, de qualsevol manera i sense pensar-hi, és una quantitat
raonable, si no, ja veurem amb quina quantitat, en el pròxim
exercici la doten vostès. En qualsevol cas, els aprovem aquesta
partida d’1 euros, amb la confiança i amb l’esperança que no
sigui aquesta esmena aprovada d’1 euro l’única que ens aprovin
vostès durant l’aprovació d’aquests pressuposts.

En relació amb les dues esmenes següents i que fan especial
referència a convenis amb els municipis per fomentar la
participació ciutadana i execució de projectes presentats per
associacions, mitjançant convocatòria pública; en fi, crec que
l’important és donar espais a la societat civil perquè pugui
participar de les qüestions públiques i per a això falta
finançament, per tant hem arbitrat aquestes dues partides per tal
de donar resposta a això, perquè nosaltres creiem evidentment
en la societat civil. En qualsevol cas, i com pareix ser que vostès
aquestes dues esmenes els problemes que els troben són
problemes de quantia i no d’objecte, perquè estic segur que
vostès també creuen tant com nosaltres en la societat civil i la
participació pública d’aquestes associacions a qüestions
importants, jo els convit que vostès a mi, que jo els ho
acceptaré, em transaccionin aquestes dues esmenes que vostès
creuen que efectivament pateixen d’un problema de quantia, no
d’objecte; si vostès no ho fan, entenc que per a vostès també
l’objecte de la participació social en qüestions públiques no és
una qüestió per a vostès creïble.

A continuació, i pel que fa a les esmenes de desplaçament de
persones a les Illes Balears seguint línies d’ajudes a estudis per
formar-se a la Universitat de les Illes Balears, i totes aquelles
que fan referència a la Fundació Balears a l’Exterior, doncs, dir-
los que crec que no és més que donar continuïtat a una sèrie de
qüestions que aquest mateix govern ha previst en els pressuposts
i a exercicis anteriors, per tant entenc que si abans es feia, no sé
perquè ara no han de mantenir la mateixa posició.

I la darrera esmena, la darrera esmena crec que és una
esmena on tenim oportunitats, crec que en aquesta esmena
tenim possibilitats els grups parlamentaris, perquè,
efectivament, hi ha coincidència; vostès coincideixen, el BLOC
amb el Partit Socialista, i jo coincidesc amb vostès dos, per tant
no sé quin problema hi hauria per aprovar la darrera esmena,
que parla d’ajudes individuals en matèria sociosanitària.
Possiblement sigui la quantia, perquè l’objecte vostès el tenen
clar; clar, si és la quantia, jo estic disposat a transaccionar amb
vostès la quantia, no hi ha cap tipus d’inconvenient, si vostès
creuen que el que nosaltres hem aportat a aquesta cambra és
absolutament defensable. Per tant, ens oferim als grups

parlamentaris per a aquestes qüestions i res més, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Recordar a les senyores i senyors
portaveus que les transaccions s’han de presentar per escrit, per
favor prenguin nota del tema i si tenen transaccions presentin-
les per escrit.

En torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Mixt no hi
ha intervencions, pel BLOC per Mallorca, el Sr. Riudavets té la
paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, tres cosetes molt
breument. Respecte d’això que ens ha dit, de donar espais a la
societat civil, de fomentar la participació ciutadana, certament
em diu, vostè ha assegurat que nosaltres estàvem tan convençuts
d’aquesta temàtica com vostès; jo li diria: no, bastant més; fins
al punt que ja dins el pressupost hi ha partides precisament per
dur a terme aquestes termes. No tenim res a transaccionar amb
les seves esmenes, perquè ja hi ha esmenes suficients, ja hi ha,
vull dir, partides suficients per dur a terme aquestes actuacions,
actuacions que precisament allà on no existien és quan els
pressuposts els feia el Partit Popular. Per tant, miri, és una altra
incongruència més i crec que ja n’he ressenyades unes quantes.

Quant a totes les esmenes, aquestes tres esmenes a la
Fundació Balears a l’Exterior, miri, aquest govern, malgrat
haver hagut de fer un pressupost de contenció, un pressupost de
retall, un pressupost d’austeritat, ha mantingut tots i cadascun
dels ajuts i línies de suport als balears a l’exterior; el que no ha
fet i gràcies que no ho ha fet, és fer una sèrie de propostes amb
una alegria poc seriosa, des de la discrecionalitat, des de
l’arbitrarietat, fixant xifres que, a més a més, sostreuen de
l’amortització del deute. Açò és una manca de seriositat que no
sé com qualificar. Per tant, no transaccionarem res d’aquestes
esmenes perquè com li he dit són absolutament surrealistes en
aquests temps que vivim.

I la darrera esmena, és raonable, i precisament perquè és
raonable ja és dins els pressuposts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. I simplement jo pens que
per cortesia parlamentària, però d’una forma molt breu, explicar
que probablement aquesta esmena a la totalitat, amb les
esmenes que després veiem, doncs no són essencials en el
contingut, i dir-li que els grups parlamentaris que donen suport
al Govern creuen en la coherència dels pressuposts plantejats,
en les actuacions que es realitzen, i per això les votarem totes
que no, amb l’excepció ja esmentada per altres portaveus.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Costa. Per fixar posicions, grups que no hagin
intervengut? No n’hi ha.

I abans de passar al debat número 3, que és de totalitat i de
globalitat a l’agrupació de la secció 12, Conselleria de Turisme,
amb les seccions i entitats afins, donar, en nom de la Mesa i dels
diferents grups parlamentaris, la benvinguda al nou conseller de
Turisme, el Sr. Miquel Ferrer, a qui desitjam molts d’encerts en
la seva gestió al front de Turisme.

Per defensar les esmenes de forma conjunta que es mantenen
a la secció 12 i entitats afins, té la paraula la Sra. Vinent. El Sr.
Mayans em demana la paraula? Doncs, Sr. Mayans; disculpi,
però com que no l’havia demanada amb anterioritat no sabia si
volia intervenir.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També vull donar la benvinguda i
donar l’enhorabona pel càrrec al Sr. Miquel Ferrer, nou
conseller de Turisme del Govern balear. Passaré a defensar les
esmenes parcials a la Conselleria de Turisme, que algunes són
semblants o iguals a les que vaig presentar l’any passat; per tant
és mala notícia perquè vol dir que no varen ser aprovades i
m’obliga a presentar-les altra vegada.

La primera fa referència al Palau de Congressos de Santa
Eulària. És una instalAlació importantíssima per a l’illa d’Eivissa
i que ajuda de manera important també a dur turisme no només
en temporada alta sinó en temporades mitja i baixa. És una
quantitat important però crec que s’ha de fer una despesa
important per acabar aquesta infraestructura important a l’illa
d’Eivissa.

Una altra esmena fa referència a rutes cicloturístiques a l’illa
de Formentera. Evidentment és extensible a totes les altres illes.
Crec que és una esmena que necessita poca inversió comparada
amb altres, però que té un benefici important en relació, com
dic, a la inversió que se li pressuposa. És també per allargar la
temporada i és un turisme que poc a poc es va estenent i cada
vegada té més importància. L’any 2009 se’m va dir que ho faria
INESTUR, i jo durant l’any 2009 no ho he vist; per tant per això
la torn presentar, se’m va dir que es faria per part d’INESTUR
però crec que no s’ha fet absolutament res.

Un altre tema, que a l’illa d’Eivissa haurem de valorar com
ha funcionat però sí que es va aprovar l’any passat, és un Hivern
a Eivissa i per tant l’esmena que present és Formentera tot
l’any. Són jo crec les illes petites, les illes menors, que pateixen
més l’estacionalitat del turisme, per freqüència de vols i per
dificultat per arribar-hi, i per tant propòs que aquest programa
seria també molt interessat. L’any passat se’m va dir també que
faria INESTUR però crec que poca cosa s’ha fet, i crec que si
l’Administració no dóna la primera passa poca gent ho farà.

Una altra partida és per completar la promoció turística a
l’illa menor de les Pitiüses; crec que és insuficient, tots sabem
que és insuficient, i el mateix conseller de Turisme ens va dir -
no vostè, sinó el que va comparèixer en els pressuposts- ens va
dir que ell feia el que podia amb els sous que tenia. Ho entenem,
però crec que s’hauria de fer un esforç suplementari per
complementar totes les partides de promoció de tots els consells
insulars.

Un tema importantíssim, i que crec que si no dóna
l’Administració la primera passa sí que de veritat no podem
arribar enlloc, és donar incentius econòmics, administratius, de
qualsevol tipus, perquè la gent s’animi a obrir tot l’any. És una
demanda de tots els sectors productius, petita i mitjana empresa,
cambres, i molta gent ens ho ha proposat, i si no garantim que
almenys la gent cobri en temporada mitja i baixa, no perdi sous,
mai no podrem tenir turisme en temporada baixa i mitja, i si la
gent que ve ho troba tot tancat cada vegada és un cercle viciós
que es va tancant cada vegada més. Per tant jo crec que és
important que doni la primera passa l’Administració i que
donem els avantatges del tipus que sigui a la gent que s’anima
a obrir en temporada mitja i temporada baixa.

I una darrera esmena és el que fa referència al traspàs de
promoció turística als consells. He posat un exemple com el de
Formentera, però poden ser tots els altres consells, perquè
sincerament jo crec que és un tema que ha d’anar evidentment
coordinat a nivell de comunitat però que cada illa
específicament ha de fer la seva promoció i s’ha de vendre com
millor sàpiga vendre’s, evidentment, i ho torn repetir, coordinats
pel Govern balear.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Turisme, com ha dit la presidenta abans, també
des del Grup Parlamentari Popular li desitjam molts d’èxits al
capdavant d’aquesta podríem dir, entre cometes, maleïda
conselleria, i dic maleïda perquè ja és el tercer conseller que
passa per aquí, tres pressuposts, tres consellers, i per tant crec
que aquest govern..., aquest govern la veritat és que no ha
aconseguit gaire bons resultats fins avui, però sí que n’ha
aconseguit un d’important, el rècord Guinness en consellers de
Turisme en temps rècord. Per tant crec que és un fet insòlit i
aquest premi sí que el tindrien.
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Jo crec que tres pressuposts i tres consellers, com he dit, és
un vertader desgavell per als ciutadans i sobretot per al sector
turístic, ja que el turisme, que és la primera i més important
indústria de les nostres Illes Balears, veu contínuament com no
arranca per culpa de diverses crisis, no solament econòmica,
sinó crisis greus i constants de govern entre els seus socis. Tants
de canvis de conseller i tantes crisis no ajuden a crear una
estabilitat tan necessària per fer front a la nostra dèbil economia.
També he de dir, però, que els consellers que l’han precedit han
demostrat sempre un respecte de consens amb el Partit Popular
i els ho volem agrair, i també vull afegir que les polítiques que
van aplicar van ser adequades a les necessitats de les nostres
illes, bastant adequades.

Dit açò el Grup Parlamentari Popular ha presentat una
esmena a la totalitat a la secció 12, així com també a les
empreses públiques IBATUR i INESTUR que depenen
d’aquesta conselleria. Ja en el debat en comissió, quan
l’exconseller Nadal va explicar aquests pressuposts, nosaltres
vam manifestar un any més la coincidència entre el Grup
Parlamentari Popular i el Govern quant a la política turística
d’aquesta comunitat autònoma, tot i que se’l va veure amb poca
alegria pel descens considerable en relació al pressupost de
l’any passat i també per ser el primer any que aquests
pressuposts baixen, concretament és un 5,3%. Vull dir aquí
perquè consti que hi ha una coincidència amb els objectius i les
polítiques a aplicar, que creim que són les adequades i també les
necessàries per poder fer front a la difícil situació que està patint
l’economia, i que com no pot ser d’altra manera repercuteix
també dins el sector econòmic turístic que és molt important per
a les nostres illes, que és el de la indústria turística. 

Però tot i aquesta coincidència amb els objectius, no poden
deixar de banda ni amagar que aquests pressuposts, que són
l’eina fonamental per dur endavant la política en matèria
turística, siguin bastant insuficients en uns moments puntuals i
siguin, a més, uns pressuposts sense concretar, que no detallen
algunes qüestions que consideram en aquests moments
absolutament essencials i importants per al futur de la nostra
principal indústria, i açò és precisament el que justifica aquesta
esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari Popular,
per la insuficiència fonamentada sobretot en el pressupost
destinat a promoció turística. No podem oblidar que ara més que
mai és necessari un important esforç inversor en promoció
turística que faci que les dificultats que dèiem anteriorment
siguin més bones de superar. Ningú no pot dubtar que aquests
pròxims anys, 2010, 2011, tots els destins turístics, fins i tot els
destins competidors de Balears, faran esforços en matèria
promocional.

La situació econòmica mundials, la situació global, justifica
que hi hagi d’haver un esforç addicional, un esforç molt
important per a tots i cada un dels destins turístics. Per tant la
xifra destinada a promoció turística per a l’any 2010, tot i que
augmenta en relació a l’any passat, també ens pareix insuficient.
La inversió programada en els pressuposts per a l’any 2010,
d’uns 27 milions d’euros, representa un lleuger increment
respecte de l’any 2009, però hem de recordar, i així ho vam
manifestar en aquest mateix debat, que l’any 2008 hi va haver
també una disminució del pressupost d’IBATUR en promoció
turística; per tant ens pareix insuficient l’augment d’enguany i
no només ho deim nosaltres, sinó que ho diu el mateix sector
turístic. Hem d’apostar decididament per la promoció, i per açò

nosaltres, al marge d’aquesta esmena a la totalitat, hem
presentat també una esmena parcial a l’IBATUR de 30 milions
d’euros, una xifra molt més prop del que avui, en aquests
moments, el sector turístic necessita per competir. Avui, Sr.
Conseller, està en les seves mans estalonar aquesta esmena amb
valentia dins aquest parlament, i estam convençuts que dins
aquest pressupost és senzill poder fer una aposta decidida per
aprovar aquesta esmena parcial i afegir 3 milions més per a la
promoció turística de les nostres illes. 

Ja estam davant el tercer pressupost d’aquest govern i
continuam sense concretar projectes importants. Sr. Conseller,
no hi torna haver cap assignació específica a la reforma integral
de la Platja de Palma; per açò un any més també presentam
aquesta esmena, ja que és una inversió que encara no tenen
fermada amb el Govern de l’Estat. Per tercer any consecutiu
l’Estat, en els seus pressuposts generals, no consigna una partida
específica per a la reforma integral de la Platja de Palma, i així
a vostès no els queda més remei també que no concretar aquesta
inversió. 

Hem de dir al mateix en referència a altres projectes que
s’han presentat 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. Tampoc no hi ha ni un sol euro per
a la segona fase del Palau de Congressos d’Eivissa ubicat a
Santa Eulàlia, ni per al Palau de Congressos auditori de
Ciutadella de Menorca. I aquests són uns altres motius que
justifiquen també les esmenes a la totalitat i que també hem
presentat un conjunt d’esmenes parcials per reclamar açò que
acab ara de comunicar i manifestar. 

En total el Grup Parlamentari Popular ha presentat 35
esmenes parcials agrupades de la següent manera: 10 en
promoció turística, 8 en desestacionalització, 9 en convenis i
ajudes diverses a altres ajuntaments, i 5 pel que fa referència a
escoles d’hoteleria, palaus de congressos i 2 a campanyes de
comunicació.

Pel que fa a promoció, un any més demanam la transferència
de promoció turística als consells insulars, un any més que no
es compleix allò que realment marca l’Estatut d’Autonomia, que
és aquesta transferència precisament també una promesa
electoral que any rere any, i només ens queda un any d’aquesta
legislatura, van prometent i no arriba. Per açò nosaltres
demanam un any més que aquesta transferència per a cada illa
es compleixi, que es compleixi la llei. I després en tenim
presentada una de promoció turística per a congressos i
incentius per a Eivissa i Menorca. I una altra que fa referència
a una promoció específica extraordinària per a l’illa d’Eivissa
perquè és una promesa del president del Consell d’Eivissa que
va fer i va oferir als hotelers, perquè els va dir que el Govern els
donaria 3 milions d’euros de promoció específica per a l’any
2010, i com que el sector hi estava d’acord i tothom hi estava
d’acord, nosaltres mantenim aquesta esmena.
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Pel que fa referència a la desestacionalització, hem presentat
diverses esmenes que serveixen sense cap dubte per allargar la
temporada turística més enllà de l’estiu, de sol i platja, com
podria ser el Museu de la Mar de Sant Antoni d’Eivissa, ajudes
al tercer Festival Internacional de Cine d’Eivissa, suport a
iniciatives de tornejos d’esport d’elit a les nostres Illes Balears
com poden ser bàsquet, voleibol, golf, per tal de diversificar
l’oferta i aconseguir allargar la temporada, tan necessari en
època de crisi; suport a programes d’hivern per a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i activar les xarxes
cicloturístiques a totes les illes i millorar també les rutes de
senderisme.

Després passam a les que fan referència a convenis i ajudes
diverses entre institucions, com pot ser un conveni pel Museu
de Calçat d’Inca, el condicionament i la millora dels accessos al
Santuari de Lluc, segona fase del centre cultural de Can
Portmany de Sant Antoni; convenis amb els ajuntaments
d’Eivissa, Formentera i Menorca per senyalitzar els llocs
d’interès turístic a totes les Illes; Pla Renove casc urbà de Sant
Antoni; actuacions d’esponjament, tan importants per eliminar
els impactes negatius a la costa i a les zones turístiques i que fa
anys que ho demanam i encara no s’età fent; el pla
d’embelliment de zones turístiques i municipals, també molt
important a totes les Illes Balears, perquè és una inversió
pública que també contribuirà a generar ocupació i atreure al
mateix temps el turisme. Altres fan referència a la construcció,
tan necessària avui, de l’Escola d’Hoteleria de Menorca i que és
un compromís que vostès van firmar dins l’acord de govern del
sextapartito; i també ampliar els estudis de l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa. Per acabar també demanam un pla estratègic de
comunicació turística de la marca Menorca Reserva de la
Biosfera.

Esperam pel bé de la nostra comunitat -ja vaig acabant-
esperam pel bé de la nostra comunitat que vostè continuï com
a conseller almenys fins a les properes eleccions, i per a
l’estabilitat del sector turístic, tan necessari que sigui d’una
vegada per totes. En nosaltres tindrà el suport que sempre hem
tingut amb els altres consellers. Res més. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol intervenir el Govern obrint una
qüestió incidental? Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme,
Sr. Ferrer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
és el primer pic que em dirigesc a aquesta cambra i, bé, primer
de tot els vull donar l’agraïment per la cordial rebuda a tots, i és
un plaer trobar tants d’amics a totes les zones de l’hemicicle.
Moltes gràcies.

Comprendran vostès també que en aquests moments el meu
coneixement del pressupost, si bé des de dijous fins avui he
intentat que fos el més profund possible, no el podem classificar
encara d’excelAlent, però sí que hi ha una sèrie de coses que
s’han apuntat aquí que crec que és importantíssim remarcar i
contestar. 

En primer lloc he de dir al Sr. Mayans que el Palau de
Congressos de Santa Eulària està previst a les inversions
estatutàries, la qual cosa jo crec que és una bona notícia per a
tots. I em consta que la conselleria està fent i continuarà fent un
esforç important de feina amb el Consell Insular de Formentera
en tot el que signifiqui rutes cicloturístiques; però no només en
això, en tot el que ells vulguin la conselleria fa feina colze a
colze amb el consell. 

A la Sra. Vinent li he de dir sincerament que a mi tampoc no
m’agrada ser el tercer conseller d’aquesta legislatura i també,
com vostè, sí que esper ser el darrer, però també li he de dir que
la línia que seguirem des de la conselleria és la mateixa, que
l’equip és pràcticament el mateix, i que crec que la línia de la
política turística d’aquest govern i d’aquesta conselleria ha
acusat poc els canvis que hi ha hagut fins ara de consellers
precisament per això, perquè hem seguit una mateixa línia
política, una política coherent i, a més, una línia encertada, una
línia que jo definiria de molt encertada que han duit a terme els
meus predecessors i que ha duit a terme aquest govern.

Vostè ens ha demanat moltes coses i a nosaltres també ens
agradaria fer moltes coses, però com vostè sap perfectament
tenim les limitacions que tenim. De totes maneres crec que és
un fet que hem de destacar que aquest pressupost és el
pressupost en promoció més elevat de la història d’aquesta
comunitat autònoma. Si vostès tenen en compte la situació
econòmica en què ens trobam trob que és un esforç a agrair,
agrair a la conselleria perquè ha fet un esforç dels seus propis
recursos, els recursos que havien d’anar destinats a la
conselleria, destinar-los a promoció, i que ha fet el Govern en
conjunt per també prioritzar aquest aspecte tan i tan important
de la nostra economia.

Vostè ha dit que fins ara havíem tengut consens. Jo li
oferesc el mateix o més. Li agraesc l’actitud que té el seu grup,
que em consta que té el seu grup de cara a les polítiques
turístiques que són fruit del que tots sabem que ens hi jugam; la
principal indústria del país mereix fins i tot qualque cosa més
que un pacte d’estat, és un pacte de polítiques en lletres
majúscules per poder..., i més amb aquesta situació econòmica
tan complicada.

Nosaltres el que volem és optimitzar recursos. Sabem que no
tenim tots els que volem però que és molt important que aquí on
apuntem posem la bala, si em permeten el símil, que la
promoció que facem... I, això, ho hem de fer i ho farem amb
consens, amb acord, no solament amb els grups polítics sinó,
importantíssim, amb totes les administracions. Jo crec que ha de
ser d’aquesta conselleria, i ho ha estat fins ara i ho continuarà
essent, una senya d’identitat consells insulars, ajuntaments, hem
de treballar colze a colze. 
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Quan vostè parlava de Menorca, jo li puc dir que Menorca
quant a promoció tendrà unes atencions especials per part de la
conselleria previstes en el pressupost i previstes pel meu
antecessor que seran una realitat molt aviat, perquè sabem que
el turisme ha de menester aquesta promoció, però especialment
a Menorca els indicadors ens donen que ha de menester aquesta
ajuda. Les transferències, com vostè sap, estan previstes per al
31 de desembre, i intentarem que siguin una realitat.

I per acabar poca cosa més li puc dir. Sàpiga que tota la gent
de la conselleria, començant per jo mateix, estam a la seva
disposició i a la disposició de tots els grups i diputats d’aquesta
cambra, perquè sabem que tenim entre mans una feina molt
delicada, sabem que tenim entre mans una feina crucial per al
futur d’aquesta terra i per al futur dels nostres fills, i esperam
tenir un any i mig sense ensurts, sense ensurts com a mínim
greus, i que ens permetin poder continuar aquesta feina
d’optimització, planificació i si pot ser també, posar els recursos
necessaris per a la reconversió de la nostra indústria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. En torn de rèplica la Sra. Vinent té la
paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li don també les
gràcies per les seves explicacions. Jo crec que s’ha hagut de
posar al dia ràpidament, ha estat molt breu, però és un esforç
que li agraïm des del Grup Parlamentari Popular. 

Tots els pressuposts vertaderament es poden dir que són
insuficients, tots tenim el desig de què se puguin fer moltes més
coses i tirar endavant les polítiques tan necessàries, com és el
cas de la política de la nostra primera indústria que és el
turisme. Però també coincidirà amb nosaltres Sr. Conseller, que
hi ha moments que són especialment importants, i aquest ho és,
perquè estam sota mínims, com es diu, no? El sector turístic
passa per un molt mal moment, per moments molt difícils. Per
tant, crec que hauríem de tenir una conselleria que almanco
tingués el mateix pressupost que l’any passat, encara que en
promoció sí que és veritat, i ho he reconegut, que hi ha hagut un
increment, nosaltres ja fa anys que demanam que s’hauria
d’haver arribat als 30 milions d’euros aquest any.

Res més. Jo crec que nosaltres continuam defensant les
esmenes a la totalitat en aquest sentit, que creim que ha de ser
una conselleria molt més potent de la que és amb aquests
pressupost, i també mantenim les esmenes parcials perquè creim
que donen resposta a diversos municipis que vertaderament
necessiten avui una ajuda i també a les altres illes, a  totes les
illes. Nosaltres ho concretàvem més, en els pressuposts ve
globalment i, per tant, nosaltres volíem una concreció sobre
alguns temes molt importants, com és la transferència de
promoció a totes les illes i també el tema de la Platja de Palma
que ja comença a ser una miqueta d'escàndol. 

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Bé, una vegada superats els problemes de la ignorància de
la tècnica, li vull agrair la cortesia, li vull dir que s’ha fet un
esforç per transaccionar i s’habilita una partida, com vostè sap,
per al Festival de Cinema d’Eivissa, som l’única administració
que hi participarà.

I després el que li he dit abans, és cert que són temps molt
complicats, però són temps en què la gent està molt
mentalitzada que hem de fer feina. A tots ens agradaria tenir
més pressupost, però també crec que s’ha de reconèixer l’esforç
que ha fet el Govern perquè aquest departament tan important
surti reforçat. Jo crec que quan facem balanç i quan li pugui
donar explicacions molt més detallades, vostè i jo estarem
d’acord amb moltes coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Passam ara als torns en contra. En
primer lloc per part del Grup Parlamentari Mixt i per un temps
de cinc minuts el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, Sra. Vinent, l’oferiment de la transacció de la seva
esmena RGE núm. 14974, on vostès posaven un import de
300.000 per a ajudes al Festival Internacional de Cinema
d’Eivissa, la transacció que li oferim són 50.000 euros per a
aquest concepte.

Dit això i entrant en el debat, el primer que em correspon fer
és destacar que tot i els canvis que s’han produït a la conselleria,
dels consellers, i aquí ja s’ha comentat, tres consellers, tres
pressuposts, la veritat és que hi ha hagut una línia totalment
continuista, com molt bé ha dit el conseller, i no només una línia
continuista que no ha duit a cap crisi institucional ni a cap
problema d’estabilitat a la tasca diària de la conselleria, sinó
que, com vostè mateixa ha reconegut i reconeix tot el sector
turístic, la política ha estat adequada i positiva. Per tant, aquests
canvis de consellers en absolut no han afectat la línia positiva
desenvolupada a la Conselleria de Turisme. 

Consideram que aquest aspecte és molt important, perquè
vostès reconeixen que es fa una política adequada, però
presenten una esmena a la totalitat d’aquesta conselleria, la qual
cosa no deixa de cridar un poc l’atenció. Vostès diuen que la
presenten perquè els recursos hi són insuficients. Efectivament,
els recursos són insuficients perquè vostès saben, ja ho hem
reiterat moltes vegades al llarg del debat d’avui, que hi ha
restriccions, que han caigut moltíssim els ingressos i, per tant,
els recursos són els que són i no els que voldríem, i aquesta és
la realitat que tenim.
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Bé, entrant a les esmenes que vostès plantegen, ja li vàrem
dir en el debat de comissió que nosaltres també les podem
agrupar en diferents àmbits. 

Un primer àmbit que vostès plantegen és el tema de la
transferència de competències. Vostès parlen que l’Estatut
d’Autonomia preveu que la promoció turística sigui transferida
als consells insulars i per tant, fan una sèrie d’esmenes
econòmiques en aquest concepte. Entenem, ja ho hem dit també
a altres debats d’altres seccions, que els pressuposts no són el
lloc adequat per fer això, aquí hi ha d’haver una negociació
consells-Govern i lògicament quan es produeixi aquesta
negociació i aquest acord es produirà la transferència, però no
a través d’una esmena als pressuposts s’assolirà aquesta
transferència de competències.

Després hi ha un altre grup d’esmenes que vostès fan, que
proposen inversions amb les quals nosaltres coincidim i estam
d’acord, però que no han de ser assumides per part de la
comunitat autònoma. Vostè mateixa les ha assenyalat i
enumerat: Sant Antoni, Platja d'En Bossa, Palau de Congressos
de Santa Eulàlia, etc.; aquestes inversions lògicament, i estam
d’acord que es facin, però ja li hem dit que són de l’Estat i
intentam a través de les inversions estatutàries i a través d’altres
vies que siguin assumides i realment executades.

Un tercer grup d’esmenes que vostès fan i que també
justifiquen un poc la seva esmena a la globalitat, és que no hi ha
una concreció de diferents propostes de desestacionalització que
vostè ha dit, com el Museu de la Mar, torneigs esportius,
festivals, programes d’hivern, senderisme, cicloturisme, etc.
També li hem dit en comissió que aquestes són activitats que
parcialment estan previstes a partides genèriques, sobretot de
l’INESTUR i que es pretenen fer, lògicament no amb la
dimensió que vostès proposen, bàsicament per la mancança de
recursos, no per altre motiu.

I finalment, totes les esmenes que vostè ha agrupat sota la
denominació convenis amb altres administracions, etc., que
també ens semblen molt interessants, ja ens agradaria tenir 10
milions per fer plans d’embelliment, 3 milions per fer
esponjament o 5 milions per al pla Renove de Sant Antoni, però
evidentment això sí està directament lligat amb aquesta
mancança de recursos i amb la insuficiència que tenim per fer
front a aquestes inversions que, si fos possible i hi hagués
recursos a través d’altres vies, com ja li vàrem dir en comissió,
per exemple a través del Decret Nadal i aquesta regularització
de places, tal vegada sí les podríem afrontar degudament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Permeti'm començar, Sra. Vinent,
recordant que el rècord d’aquesta cambra no crec que sigui el
canvi de tres consellers de Turisme, crec que va ser el de tres
presidents en una sola legislatura.

(Petit aldarull a la sala)

Ens trobam davant del debat de la secció de Turisme,
cadascú evidentment ha de presentar aquelles esmenes que
corresponguin, les que trobi oportunes, però el Partit Popular en
aquests pressuposts, per sistema, presenta esmenes a la totalitat
a totes les seccions pràcticament. Nosaltres coincidim que
aquests pressuposts de la Conselleria de Turisme són
insuficients, tenim un problema de finançament a la comunitat
autònoma, històric, un greuge del finançament que no l’hem
arreglat encara i que lògicament afecta tots els pressuposts i serà
una tònica que veurem a tots els debats de les distintes seccions,
perquè lògicament les necessitats són moltes. I ben segur que a
temes com educació, sanitat o salut ens trobarem, efectivament,
amb aquestes mancances pressupostàries. I en un moment de
crisi econòmica com l’actual, on el sector turístic necessita més
esforç que mai, és evident que els pressuposts podrien posar-hi
molts més recursos dels que hi posen. 

Ara, des del nostre punt de vista, tot i aquestes limitacions,
tot i que el pressupost és el que és, crec que des del Govern s’ha
fet el necessari en aquest pressupost en concret de la Conselleria
de Turisme, amb els recursos de què disposam. Es tracta d’un
pressupost en què no queda més remei que fer un gran exercici
de contenció, atesa la situació econòmica general per mor de la
crisi i atesa també per la davallada d’ingressos, ja se n’ha parlat
en diverses ocasions, que els ingressos que obtendrà el Govern
de les Illes Balears a través dels pressuposts que ara aprovarem,
que baixaran molt per davall de les previsions que teníem l’any
passat, davant d’aquesta situació és lògic que hi hagi una
davallada de totes i cada una de les àrees de les conselleries;
això sí, crec que s’ha fet un esforç important en els eixos
prioritaris, en els sectors productius en concret que havien
d’estar dins aquests eixos que han de tenir aquestes prioritats i
en concret un d’ells, el turisme, com no pot ser d’altra manera.
El turisme que és el motor de la nostra economia. I per tant, és
molt important, tot i que se fa un esforç de contenció i
d’austeritat, com queda reflectit a totes i cada una de les
seccions que es presenten, també en aquesta de turisme,
lògicament hi havia d’haver una prioritat perquè no baixés
aquest pressupost, no es veiés afectada aquesta part tan
important de la nostra economia com és el turisme. Compartim
per tant, que els recursos són insuficients, com pràcticament a
totes les àrees, però l’esforç es fa amb els recursos dels quals
disposam.

Entrant a les esmenes en concret, presenten diverses
esmenes tant el Partit Popular com AIPF de transferència de
competències als consells insulars; vull recordar que ja hi ha un
calendari acordat, vull recordar que s’han de posar d’acord
Govern i consells i ja s’hi està fent feina, i que, efectivament,
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aquesta és i ha de ser una de les prioritats del Govern, fer els
traspassos de competències, no només en matèria turística, sinó
en totes i cada una de les àrees que marca l’Estatut
d’Autonomia.

Presenten també una sèrie d’esmenes sobre qüestions a les
quals nosaltres creim que s’ha de reclamar aportació de l’Estat,
en cas contrari no es poden afrontar per part de la comunitat
autònoma, sense aquesta aportació de l’Estat, com podria ser el
Palau de Congressos de Santa Eulàlia, amb una esmena
presentada tant per AIPF com pel Partit Popular; la millora del
passeig marítim i de la platja de Sant Antoni; o la remodelació
de la Platja d'En Bossa.

Després presenten un seguit d’esmenes que jo diria que no
són pròpiament de la Conselleria de Turisme, que requereixen
o bé una aportació d’altres conselleries o bé una colAlaboració
entre distintes administracions. Per exemple, el condicionament
i millora dels accessos a Lluc, que jo més bé diria que hauria
d’entrar dins el Pla d’obres i serveis o un altre tipus de partida
del Consell Insular de Mallorca, en aquest cas; els torneigs
d’esport d’elit, que jo diria que corresponen més a la Conselleria
d’Esports i Joventut, a part que s’ha de veure si aquestes
inversions són o no profitoses i si hem de dedicar els doblers de
l’esport a altres qüestions més interessants; l'ampliació d’estudis
de l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, que correspon al consell
insular i vull recordar que està adscrita a la Universitat.

Després presenten un conjunt d’esmenes de qüestions que jo
diria que ja estan previstes, ja estan previstes en el pressupost de
la Conselleria de Turisme i que ja s’estan fent, fins i tot en altres
àrees com per exemple el Pla de comunicació de la Reserva de
la Biosfera de Menorca, ja hi ha un estudi semblant que s’està
fent a través del Pla Director Territorial de Menorca; la
senyalització de llocs d’interès turístic, hi ha un conveni signat
amb Menorca i un conveni previst amb Eivissa; la reforma de
la Platja de Palma, per al 2009 hi havia una quantitat de 10
milions d’euros i per al 2010 està previst continuar. Actuacions
d’esponjament, que estan previstes tant al Pla Mirall, com al Pla
E. O. per exemple, l'increment d’inversions de l’IBATUR fins
a 30 milions d’euros, jo diria que atesa la situació financera, el
que hi ha pressupostat per a l’IBATUR és suficient i, per tant,
es podrà fer front a les necessitats. 

Com ha dit l’anterior portaveu, sí que es transaccionaria
l’esmena RGE núm. 14974, referida al Festival Internacional de
Cinema d’Eivissa, ja que estam d’acord que s'habiliti una
quantitat per a aquest Festival Internacional de Cinema
d’Eivissa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc el Grup Parlamentari Socialista vol donar la
benvinguda al nou conseller de Turisme. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista hem de dir, així ho
vàrem fer ja a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que
donarem suport als pressuposts de la secció 12, Conselleria de
Turisme, Institut Balear del Turisme i l’Institut de l’Estratègia
Turística de 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. 14980, 14982 i 14983. El
motiu pel qual rebutjam aquestes esmenes i, per tant, donam
suport als pressuposts de la Conselleria de Turisme i les
empreses INESTUR i IBATUR són els següents. Són tres,
primer pensam que són uns pressuposts que permetran complir
els objectius marcats per la conselleria. Hem de pensar que els
objectius de la conselleria bàsicament es troben recollits en un
Pla de màrqueting que és una eina de treball feta per la
conselleria i que compta amb el suport de tot el sector i els
agents implicats. 

En segon lloc són uns pressuposts que s’ajusten a la situació
econòmica actual, parlam que són uns pressuposts que es
redueixen un 5,3%, és a dir, que passam de 74 milions d’euros
a 70 milions d’euros per a l’any 2010. Evidentment davant la
retirada d’ingressos de la CAIB, la Conselleria de Turisme
també ho ha sofert, per tant, ens trobam davant d’uns
pressuposts de contenció, on hi ha hagut una retirada de despesa
important; però aquí l’important és veure a què s’han destinat
aquests recursos, és a dir, com s’han invertit. Nosaltres pensam
que des de la conselleria s’han invertit els recursos de la millor
forma per complir els objectius marcats.

I en tercer lloc pensam que aquests pressuposts compleixen
els objectius marcats pel Govern davant d’una situació de crisi.
Aprovam uns pressuposts amb un caire social important, on 7
de cada 10 euros van destinats a temes socials. Per tant, les
conselleries que no tenen aquest vessant han hagut de fer
esforços importants.

Quant a les esmenes parcials presentades per AIPF i el PP,
expressam també el nostre vot en contra a totes, excepte a
l’esmena RGE núm. 14974, transaccionada tal i com ha explicat
el Sr. Conseller i els diputats que m’han precedit. 

Explicaré els motius de rebuig de les esmenes en conjunt i
agrupat per temes. 

Les esmenes referides a les transferències dels consells
insulars en tema de promoció turística. Hi ha tot un seguit
d’esmenes presentades per AIPF i pel PP referides a
transferències de doblers als consells insulars en tema de
promoció. Direm el que ja vàrem dir en comissió, això
requereix tot un procés i quan es tenguin totes les garanties es
faran; en definitiva, hi ha tot un calendari d’actuacions i quan
aquest es compleixi es farà efectiva la transferència. Tot això
està en procés i així es farà, tal i com estableix el nostre Estatut
d’Autonomia. 
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De la mateixa forma hi ha un seguit d’esmenes d’afectació
on destina una quantitat per al suport als consells insulars o a la
signatura de convenis. Tot això, igual que la promoció de cada
illa, està prevista dins l’IBATUR.

Esmenes referides a grans inversions en infraestructures. Hi
ha una sèrie d’esmenes que proposen actuacions que
corresponen a l’Administració de l’Estat o, més ben dit, s’ha
demanat a l’Estat que inverteixi a les nostres illes. Estaríem
davant les següents actuacions: segona fase del congrés de Santa
Eulàlia d’Eivissa; la millora de la platja del passeig marítim de
Sant Antoni de Portmany i la remodelació de la Platja d'En
Bossa a Eivissa. Dins aquest grup d’esmenes hi trobam, també,
l’esmena 15017 de 10 milions d’euros i l’esmena 15014 de 3
milions d’euros per a embelliment i esponjament de zones
turístiques. Parlam de quanties molt importants que en aquests
moments no es poden afrontar, de totes formes ja es varen fer
accions d’aquest tipus dins el Pla mirall i el Pla D. Des de
l’Estat s’aposta pel turisme i així crec que ho podem veure en
mesures com els 5 milions d’euros del fons estatal per a ajudes
a projectes turístics a municipis en matèria de sostenibilitat, en
matèria de mobilitat sostenible, sostenibilitat ambiental,
protecció d’espais, etc. 

Un altre grup d’esmenes serien esmenes per incrementar la
partida pressupostària en promoció turística. Si bé pensam que
s’haurien de destinar més doblers a promoció hem de pensar
que enguany, i així ho ha dit el conseller i així ho reiteram
nosaltres en comissió, es destina la xifra més alta mai en matèria
de promoció. S’han de tenir en compte les accions que du a
terme el govern autonòmic juntament amb el Govern de l’Estat
en aquesta matèria i així, sense anar més enfora, l’altre dia el
president Antich va anunciar que es podran disposar de 18
milions d’euros més en promoció. Crec que aquí es posa de
manifest la importància que dóna aquest govern al turisme i més
concretament a la promoció turística. I també hem de dir que ha
estat tant un objectiu d’aquest govern com una petició que hem
fet els diferents grups parlamentaris com el sector en general.
Hem de pensar, i així ho reiteram moltes vegades, que el sector
turístic general el 80% del PIB i, per tant, s’ha de reforçar la
nostra imatge com a destinació turística i el nostre producte
davant les destinacions competències de la nostra.

Hi ha tot un conjunt d’esmenes referides a actuacions
incloses ja dins l’IBATUR. L’Institut Balear del Turisme inclou
tota una sèrie d’accions destinades a la promoció de cada illa i
tenint en compte els diferents productes turístics com pot ser el
sol i platja, com a producte fonamental, passant per turisme
nàutic, turisme de congressos, turisme de salut, turisme cultural,
etc. Per tant, totes aquelles esmenes referides a temes de
promoció queden rebutjades. De la mateixa forma l’IBATUR ha
signat un conveni ja amb el Consell de Menorca per a la
promoció de Menorca Reserva de la Biosfera. Aquí també
m’agradaria assenyalar la feina que fa l’IBATUR a l’hora
d’adaptar l’oferta a les diferents necessitats del mercat i a les
noves tecnologies. És molt necessària la inversió en innovació
a l’hora de la comercialització i així es plantegen les noves eines
de promoció dins l’àmbit de les noves tecnologies.

Un tercer grup d’esmenes o el següent grup d’esmenes, són
esmenes que proposen actuacions per a l’allargament de la
temporada: rutes cicloturístiques, senderisme, incentius als
empresaris per a l’obertura en temporada baixa, promoció
productes alternatius al sol i platja, programes d’hivern,
campanyes de promoció al consumidor final, etc. Són
actuacions que estan previstes ja tant dins l’INESTUR com dins
l’IBATUR en la mesura que es consideren necessàries i en
termes similars. 

Esmenes referents a actuacions que no corresponen a la
Conselleria de Turisme: accessos a Lluc; ampliació dels estudis
de l’Escola d’Hostaleria; suport a l’esport d’elit..., totes aquestes
accions corresponen a ajuntaments, consells insulars o a altres
conselleries. 

Quant a l’esmena referent a la reforma integral de la Platja
de Palma no la podem acceptar perquè és un projecte que, com
ja se sap, va endavant i aquest govern hi destina els recursos
necessaris. Com tots sabem és un projecte emblemàtic dins la
nostra comunitat autònoma i pot convertir les nostres illes en un
referent mundial. S’ha firmat amb TURESPAÑA una inversió
de 83 milions d’euros, 10 dels quals són per enguany. 

Per tant, reiteram el rebuig a les esmenes parcials, reiteram
la transacció a l’esmena 14974, passant de 300.000 euros a
50.000 euros. 

En resum, el nostre suport a aquests pressuposts i a la gestió
que es du des del Govern i des de la Conselleria de Turisme en
matèria turística i encara que pensem que algunes de les
esmenes podrien ser interessants, consideram que no poden ser
aprovades pels motius que ja he explicat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Passam al torn de rèplica i, en primer
lloc, pel Grup Parlamentari Mixt AIPF no hi ha intervenció. Pel
Grup Parlamentari Popular, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és breu, per recordar a
Unió Mallorquina, bé, agrair el to de totes les intervencions, i
dir-li al representant del Grup Mixt que la política sí que és
veritat que és adequada i continuista, així ho he dit en la meva
intervenció, però hem de reconèixer que és escassa en recursos
sent una conselleria fonamental per a la nostra primera indústria
i perquè hi ha moltes a les altres illes, a Mallorca encara es
manté un poc millor, però a les altres illes veritablement estam
bastant malament en aquest tema referent al turisme. Per açò
nosaltres mantenim aquesta esmena a la totalitat perquè,
precisament, és la primera indústria, la més important i
necessària per revitalitzar tota l’economia de Balears.

La crisi econòmica és una bona excusa i l’empren ara,
enguany, perquè quan varen ser les eleccions no hi havia crisi,
no hi havia res, el Partit Socialista va sortir com si aquí fos la
bicoca i resulta que ara tots reconeixen que no hi ha recursos,
que hi ha crisi econòmica, i aquesta és una bona excusa que
vostès empren, però nosaltres fa molts d’anys, fa anys, és el
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tercer pressupost que demanam bastants esmenes parcials
similars, i abans no hi havia crisi econòmica, hi havia bonança
i tampoc no se’ns escoltava. Sempre trobam una excusa, per
desgràcia.

Al BLOC, al Sr. Barceló li he de dir que ja parlant de
rècords, el rècord dels rècords és un president del Parlament que
va fer deu dies assegut a la presidència i, a més, el rècord més
important va ser fer-li un retrat i tenir-ho penjat tot d’una per
aquí dintre. Aquest també va ser un gran rècord. Li he dir que,
una vegada més, el turisme és el motor de la nostra economia,
com vostè diu, vostè ho diu, però no s’ho creu perquè no em puc
creure que surti de la seva boca quan a altres illes opinen tot el
contrari, fan bastant demagògia en aquest tema. 

El calendari acordat per al traspàs de competències als
consells, permeti’m que ho dubti, fa tres pressuposts que ho
diuen i falta només un pressupost, esper que arribi, si no,
nosaltres li ho tornarem a recordar l’any que ve; és que cada any
ens ho diuen i nosaltres com ens ho hem de creure si el primer
any ja ens varen dir que traspassaven la competència? Vostès ho
varen firmar, és un acord de Govern, del pacte de Govern, dels
sis partits polítics, es varen seure i varen firmar açò, i nosaltres
com és la nostra obligació ho demanam perquè tots els consells
insulars també ho necessiten.

M’ha fet gràcia quan diu que l’esport no el troba prou
profitós, es veu que vostè no és aficionat o va poc als esports,
però jo li he de dir que tots els esports, a Menorca precisament
el vòlei, el bàsquet sí és un esport d’elit i hi va moltíssima gent,
hi ha molta gent aficionada i sí que és veritat que pot tenir
subvencions de moltes conselleries, una d’elles la de Turisme,
i per què no?, si sempre se n'hi ha donat. Per tant, el que
demanam és que quan estàs a categories superiors també el
Govern ha d’apostar més pel nostre esport. 

També li vull dir que amb l’Escola d’Hostaleria vostè també
va equivocat, o no sap què firma, Sr. Barceló? Vostè sap que
també hi ha l’acord de Govern on dins l’àrea de Turisme,
específicament, diu que hi haurà una escola d’hostaleria a
Menorca, i hi ha tres o quatre punts, només hi ha aquest, aquest
i tres o quatre més. És a dir, és tan breu tot allò que fa referència
a Turisme, però precisament aquest hi és. Per tant, jo no entenc
que vostè no s’assegui i revisi un poc el que firma perquè és el
súmmum que ens haguem de trobar, igual li ho dic a la Sra.
Portaveu del PSOE que també ha dit que l’Escola d’Hostaleria
que no és d’aquesta conselleria, no en faltaria d'altra que vostès
firmin una cosa i ara resulta que sigui d’una altra, revisin-ho,
asseguin-se, que per discutir ja en saben, però per revisar els
acords de Govern no ho fan prou. Doncs crec que és més
important tot açò que no discutir si la cadira aquesta em
correspon a mi o a un altre.

I res més. L’únic que li agraesc al conseller és que ens hagi
escoltat. Sí acceptam, com no podria ser d’una altra manera, la
transacció que ens ha fet en aquesta esmena. Ens hagués agradat
que n’hagués fet unes quantes més, hi ha coses a altres illes que
també són importantíssimes a tenir en compte, però bé, ja li
demanarem amb proposicions a veure si vertaderament notam
la seva colAlaboració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt... no hi ha intervencions. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, vol intervenir
el Sr. Barceló? 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc
aprofitaré per donar l’enhorabona i la benvinguda al nou
conseller de Turisme, al Sr. Miquel Ferrer, que a la primera
intervenció ha estat un oblit. 

Diverses qüestions, no entraré en el tema de rècords, crec
que el rècord dels rècords el tenen vostès, i ja està, no hi
entrarem. 

Motor de l’economia, sí que m’ho crec. No sé quan diu que
les altres illes fan demagògia a què es refereix, li ho puc ben
assegurar, però el que sí crec és que vostès i nosaltres no tenim
el mateix model turístic, d’això sí que estic convençut, la qual
cosa no vol dir que no creguem en el turisme i que ha de ser el
motor de la nostra economia.

Traspàs de competències als consells insulars, no només és
un acord que forma part dels partits que varen firmar, sinó que
és un mandat estatutari i per això ja hi ha un calendari com li he
dit abans i evidentment el calendari aquest es complirà perquè
és un compromís que tenen els grups polítics que donam suport
al Govern i el Govern mateix. 

Quant a l’Escola d’Hoteleria a Menorca, jo feia referència
a una esmena que deien vostès referida a Eivissa, no sé per què
m’ha mesclat Menorca amb Eivissa, però bé en tot cas deu ser
un lapsus que s’ha produït entre vostè i jo en aquest sentit.

A banda d’això, ha dit que sempre trobam excuses pel tema
de pressuposts, no, miri, no és una excusa, hi ha els recursos que
hi ha, es destinen els recursos crec que importants per a la
Conselleria de Turisme, cada any als pressuposts, tant als
pressuposts vigents actualment del 2009 com als del 2010, es fa
un esforç econòmic important, i és evident, tots, i ho he dit a la
meva intervenció, que voldríem més recursos destinats a totes
les conselleries on hi ha sectors productius afectats, però els
recursos que tenim són els que són i -insistesc- és una d’aquelles
àrees que s’ha considerat prioritària i on s’ha fet un esforç
especial, juntament amb altres àrees de sectors productius,
juntament amb l’àrea de treball i juntament amb les àrees
socials, són aquelles on s’ha fet un esforç especial, i si vostè
mira el conjunt dels pressuposts com baixen i el percentatge en
què baixen altres conselleries i ho compara amb l’esforç que
s’ha fet a la Conselleria de Turisme convindrà amb mi que ha
estat així.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull afegir al que ha
comentat el portaveu del BLOC, que jo també em referia a
l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, l’ampliació d’estudis de l’Escola
d’Hoteleria d’Eivissa i no a la de Menorca. 

Simplement vull reiterar el que ja he dit a la meva primera
intervenció, que estam d’acord amb els pressuposts presentats
per a aquesta secció, que és un moment de contenció
pressupostària, de parèntesi pressupostari com ha dit el conseller
de Presidència, i que encoratjam el nou conseller de Turisme a
dur endavant aquests pressuposts i totes les accions. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. 

Senyores diputades, senyors diputats, arribats a aquest punt,
i encara que s’havia anunciat que es farien les votacions després
del tercer debat, com que anam molt avançats continuaríem. La
Mesa juntament amb els diferents portaveus ha decidit
continuar; les votacions seran a les 13.50, sigui quin sigui l’estat
del debat número 4.
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