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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passaríem ara al debat número 4 de totalitat,
agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura,
amb les seccions i entitats afins. Passam ara a la defensa
conjunta de les esmenes a la totalitat que es mantenen a la
secció 13 i entitats afins. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu
Miquel Munar per un temps de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, aquest és... el debat a la totalitat, ja a les comissions i
després a la globalitat es va al debat més acurat del que són les
esmenes, la totalitat és, sens dubte, un debat eminentment
polític. Crec que, a vostès, els convé més entrar al particular
perquè si entram al polític no crec que en sortiu molt ben parats,
perquè vosaltres mateixos ja deis -ho ha dit el conseller
d’Hisenda, ho ha dit el conseller d’Educació, ho han dit quasi
tots- que aquests pressuposts no els agraden. No agraden als
mateixos consellers, no agraden als sindicats, estan cada dia al
carrer, no agraden als treballadors, no agraden a la Universitat,
no agraden als gestors. Per tant, com que no agraden a ningú és
fàcil criticar-los, però llavors vostès es molesten i surten aquí i
diuen que nosaltres feim demagògia, feim demagògia elevada
a no sé quina potència. 

La realitat objectiva és que això era un test per a aquest
govern i en aquest test el que es plantejava era una sèrie de
qüestions que per a mi són fonamentals. La primera, si eren
capaços de fer una aposta o no pel coneixement, si eren capaços
fins i tot d’endeutar-se, venc d’un partit liberal, no em preocupa
gens l’endeutament si no és per fer arròs brut i macramé, per a
l’educació crec que hagués estat bé que s’haguessin -si era
necessari- endeutat, però no fer-ho demostra clarament quin és
el seu parer. Per tant, venc aquí amb un esperit de solidaritat de
cap al conseller, estic convençut que el conseller voldria uns
pressuposts reals que permetessin no haver d’eliminar projectes,
no haver d’eliminar programes i aquí és on entra el meu segon
punt de la qüestió.

Si nosaltres tenim uns pressuposts que són regressius i en
aquesta regressió hi sumam un paradigma que per a mi és molt
preocupant, que és el de la desmotivació, el resultat final és el
fracàs del sistema educatiu perquè si tenen tots els sindicats aquí
fora deu ser perquè els seus pressuposts fonamentalment els
desmotiven. És a dir, vostès, no només no compleixen amb les
previsions del que eren els augments normals per a qualsevol
assalariat, sinó que fins i tot allò que havien signat es neguen a
pagar-ho, resultat final: el professorat està francament indignat
i creu que això no és manera de motivar-los. Per tant, això,
indiscutiblement redundarà en perjudici del sistema.

A més de tot això quan analitzam el que jo diria una
estratègia de guerra, aquests pressuposts són una estratègia de
guerra, en això estam tots d’acord, però jo record que un fill va
dir al seu pare que volia anar a un viatge d’estudis i, aquest
viatge d’estudis, el seu pare li va dir “mira, fill meu, han
d’operar ta mare i això no és possible; jo m’endeutaria per
operar ta mare, però no em puc endeutar perquè tu facis un
viatge d’estudis”. Per tant, dins el pressuposts, crec que ramons

llulls, crec que política lingüística... podrien sofrir un retard
d’un any per aquesta necessitat que coincidim que és la de fer
alguna cosa més per a la nostra llengua, però no era tan
prioritari això com determinats programes i determinades
motivacions al professorat. Per tant, dins aquesta estratègia de
guerra no han elegit bé les seves prioritats, és una cosa que està
absolutament clara.

Per tant, aquests pressuposts no agraden perquè, imaginin
vostès que aquest any a la Universitat hi ha un augment en el
nombre d’alumnes i paradoxalment es disminueix el pressupost.
Estam en una època en què hi ha una crisi brutal i, per tant, la
formació professional s’ha de redimensionar i s’ha de fer una
aposta brutal per la formació professional perquè és el que pot
anar a ser la primera pedra d’allò que vostès parlen tant, del
creixement sostenible, etc., i en canvi la formació professional
també sofreix un retall. 

Els 0-3 anys, tan escatainat i tan escatainat, no assumirà les
quantitats per molt que diguin, no les poden mai assumir. La
concertada, la continuen vivint com un problema, nosaltres la
veim com una solució. És a dir, si analitzen el que els costa
alumne de concertada i alumne de pública veuran que fan un
negoci amb l’ajuda de la concertada i en canvi la continuen
maltractant. Per tant, els demanaria una mica de capacitat
d’anàlisi i de realitat, defugint un poc de simplement ideologies.

Per tant, la nostra aportació és que vostès havien de fer una
aposta per al coneixement, que no han fet; havien de fer una
aposta per dir que efectivament creuen que l’educació és cabdal
per a aquesta comunitat i no ho han fet, i això és el que diuen
vostès que no ho poden fer perquè estam en un any de crisi. I jo
els faig un envit, els puc assegurar que vostès en els pressuposts
de l’any que ve no tendran cap problema per endeutar-se, per
fer-los grossos, per fer-los el que sigui, perquè hi ha eleccions,
i aquest any, com que no n’hi ha, si hem de retallar, retallam,
però com això passarà només he de fer esperar. L’any que ve es
veurà i s’evidenciarà que l’esforç era possible i que no s’ha
volgut fer i això és una realitat absolutament clara. Els
projectes, els programes i el model no tenen perquè sofrir; sí,
aquests són els que poden sofrir, el qui no ho pot sofrir és
l’instrument cabdal per a l’educació, que és el professor, i el
professor, amb la seva retallada, se’n ressentirà, i per extensió
es ressentirà el sistema educatiu.

Però a mi de tot això el que més em dol és que hi ha ítems
que són absolutament exemplificadors, el pressupost de la
Universitat és de 65 milions, el pressupost d’IB3 és de 61
milions. El conseller de Presidència fa un moment que deia que
el més important d’IB3 és que havia fet una aposta per la cultura
autòctona i per la llengua, jo els faig una reflexió: aquest esforç
per la cultura i per la llengua podria sofrir un petit parèntesi,
però no el pot sofrir l’educació, i equiparar una tertúlia de Belén
Esteban o l’Scalextric en català a l’educació de tota una
comunitat em pareix sincerament lamentable. Per tant, com que
això és el que creim i això és el que surt en aquest pressupost i
això és el que esdevé de no tenir la capacitat de convèncer els
seus governants majors que educació mai no podia sofrir una
retallada, és per això que ens plantejam quins són els motius;
perquè si el conseller d’Educació pensa això i el conseller
d’Hisenda pensa el mateix, per què s’ha hagut de fer? S’ha
hagut de fer per dues coses de les quals vostès tenen
alíquotament la part més important de culpa: la primera és
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perquè a Madrid no els han dit que els donarien, no els donaran
el que vostès havien dit que donarien, per tant els seus de
Madrid, que són els nostres, però els seus en particular, no han
enviat allò que havien d’enviar, i aquest espoli que qualcú diu
doncs fa que estiguem en les condicions que estam. I la segona,
perquè en aquesta comunitat hi ha un perill, que és que el que en
democràcia és gran, que és el respecte a les minories, aquí es
converteix en una dictadura de les minories; aquí hi ha partides
pressupostàries destinades a la llengua que els dos partits
majoritaris en aquests moments podrien fer un parèntesi i per a
l’any que ve destinar-los el que és necessari, perquè en el fons
hi estam d’acord, hem de promocionar la nostra llengua i creim
profundament en la nostra llengua, però per damunt de tot
creiem en l’educació i en l’instrument cabdal de l’educació que
és el professor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Vol intervenir el Govern?

Té la paraula el Sr. Llinàs per un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Ferrà i Llinàs):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Munar,
l’educació és un eix estratègic d’aquest govern i en general dels
grans reptes de les societats modernes, un eix estratègic dins una
situació econòmica difícil, de la qual esper en puguem sortir
reforçats moralment i que també socialment aprenguem de les
causes que l’han motivada, per construir un futur millor.

Els valors que necessitam recuperar tenen a veure amb la
responsabilitat, la solidaritat, l’exercici crític de la nostra
condició ciutadana i l’esforç, tots aquests són valors que
conformen una cultura sòlida i donen forma a un bon sistema
educatiu. Des de la Conselleria d’Educació i Cultura aquesta és
i serà la línia de treball que hem marcat.

Per al 2010 el pressupost s’estableix en 822 milions d’euros,
és cert, un retall del 3,29 respecte al del 2009, però un augment
del 2,52 referent al del 2008, no parl del 2007. La distribució,
com saben, va en educació, en 738,7 milions; política
universitària, 65,5; cultura, 11,6, i política lingüística 6,2.

Els pressuposts d’enguany no són els que hauríem volgut i
en això té raó, això no és un secret, ho hem exposat públicament
i no ho hem amagat, convé però recordar les causes que han fet
que aquest pressupost sigui així: una situació per tots coneguda
de crisi econòmica, però també un esforç que, en conseqüència,
ha hagut de fer el Govern per ajustar les despeses. El primer
motiu ens supera àmpliament i ens queda allunyat, encara que
en visquem les conseqüències; però la preocupació del Govern
ha estat el segon motiu: en temps de crisi s’exigeixen mesures
de crisi. Això es diu coherència i serietat.

Com a mostra de l’interès cabdal, el Govern té l’educació
com a punt de referència i per això l’educació ha baixat,
conjuntament amb dues conselleries, ha estat el que ha baixat
més. Dit això, convé recordar que l’efecte de la baixada és
encara menor del que sembla, perquè vulguem o no vulguem
també tenim doblers que ens arriben de Madrid. Sí és cert que
tenim una baixada de 28 milions d’euros, tenim una pujada de
Madrid que ens ve amb 3,3 milions per al desenvolupament de
la LOGSE; 27 milions d’euros per a la millora de les
tecnologies de la informació i la comunicació a les aules dels
instituts, i 21 milions d’euros en infraestructures de cultura. Per
tant, si analitzam no només els pressuposts de la comunitat, sinó
els que ens vénen de Madrid, perquè vostè els m’ha citats, jo li
dic que també ens vénen doblers, euros, per compensar aquesta
situació.

També s’ha de dir que aquests dos exercicis anteriors s’han
amortitzat més de 50 milions de deute anterior, i això també ho
he de dir, deute de la legislatura anterior i que no estava
derivada en despeses en infraestructures, sinó en altres temes
relacionats amb l’educació, però que hi havia un deute, i que ja
l’hem hagut de superar.

Matisada aquesta situació amb totes aquestes dades, les
quals són objectives i comprovables, l’actual pressupost
assoleix unes dimensions molt justificables, és un pressupost
que garanteix la correcta atenció educativa als ciutadans de les
Illes Balears. Però jo encara voldria afegir una cosa més, una
situació com la nostra exigeix als gestors públics responsabilitat,
creativitat i capacitat de donar la volta a la manera de fer les
coses. A la Conselleria d’Educació apostam per innovar en el
sentit que no es veu sols condicionat pel pressupost, fent de la
proximitat un dels nostres principals objectius: aconseguir que
l’administració sigui més propera, més eficaç, més còmplice
dels administrats; afavorir l’eliminació de la burocràcia i
paperassa. En definitiva, adreçar els nostres esforços als
alumnes i a les famílies. La rendibilitat, per tant, és un dels
nostres objectius, són objectius que no impliquen molta despesa,
al contrari, sovint es tradueixen en estalvi.

A continuació esmentaré algunes de les iniciatives que
demostren aquesta nova forma de gestió, aquesta aposta per
l’aproximació de l’administració a les persones i als territoris.
Continuarem impulsant la descentralització de l’administració
i per això farem que les oposicions es convoquin a totes les illes.
Però a més vull anunciar una cosa, i és que fins ara havíem
convocat 500 places en els cossos docents, enguany en
convocarem 800, un esforç important però que sens dubte s’ha
de fer a un moment de crisi, on els treballadors vegin els seus
llocs de feina molt més segurs que no les tenien amb
anterioritat.
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Vostè deia que no teníem en compte els professors; tendrem
en compte els professors pel seu Pla de formació, actualment ja
hi ha en marxa més de 630 activitats per atendre 12.500
professors, i això és el Pla de formació del professorat, sense
tenir en compte encara un pla que s’ha de fer per complementar
aquest, per poder atendre la demanda de la utilització de les
tecnologies de la informació i la comunicació, perquè dins
aquests 27 milions d’euros hi ha una quantitat destinada molt
important per a la formació del professorat, perquè el
professorat s’hi trobi còmode.

També, per evitar despeses innecessàries, hem reduït el que
dèiem nosaltres amb llenguatge vulgar la paperassa, el
Programa Gestib-web centralitza totes les dades relatives a
l’alumnat, als professors i al personal no docent. En aquests
moments es gestionen amb aquest Gestib-web 399 centres,
16.200 i 150.000 alumnes; és a dir, suposa un cent per cent dels
centres públics i un 75% dels centres concertats amb possibilitat
de pujar fins al cent per cent.

També vull aprofitar que l’administració públicament
reconegui una mancança important, una mancança dels centres
públics d’educació primària, i és que no han disposat mai
d’administratius. Crec que l’administració, durant aquest proper
any, ha d’iniciar les postures, els estudis i les iniciatives per fer
d’aquest greuge històric una realitat, perquè també si ho
comparam i homologam amb altres situacions veurem que els
centres d’educació secundària sí el tenen, com també els centres
concertats.

També volem reconèixer públicament la feina dels
professors i treballarem aquest curs perquè la figura del docent
gaudeixi, als ulls de l’opinió pública, de la consideració que es
mereix.

El tema d’infraestructures, que és un altre eix important dels
pressuposts i que va adreçat als llocs de feina dels treballadors
i als llocs d’estudi dels alumnes, suposarà un augment o un
pressupost de 73,9 milions d’euros, dels quals n’hi haurà 41 a
Mallorca, 10,1 a Menorca i a Eivissa 22,1. D’aquestes xifres val
la pena destacar l’esforç que farem a Eivissa i a Formentera,
Eivissa pateix un dèficit històric d’infraestructures, amb les
infraestructures projectades aquesta situació canviarà de cada
vegada més. Es podran construir per tant 12 centres nous i es
faran 20 àmplies reformes i ampliacions.

Les actuacions realitzades en el marc del desenvolupament
del Pla d’infraestructures 2008-2009, amb el qual s’ha intentat
donar un impuls als centres de primària, ha permès que, per
primera vegada, des de fa anys, s’hagi reduït el nombre d’aules
modulars, de 75 el 2007 a 65 actualment, passant per 90 i
busques l’any passat.

Amb la inversió 2008-2009 s’ha permès dur endavant un
total d’unes 57 actuacions a 32 municipis, una vintena de
centres nous i 38 obres d’ampliació i reforma de gran
envergadura. El Pla de la infància, que vostè ha dit que no
teníem o que ja perdia força, li puc assegurar que és un dels
eixos fonamentals també de la conselleria i que aquest govern
té molt clarament que ha d’anar potenciant per aconseguir les
2.500 places a finals de legislatura. En aquests moments hi ha
56 municipis que ja tenen signats acords amb la conselleria, a
més de tres consells insulars, i l’any 2010 continuarem amb la

convocatòria de subvencions per al sosteniment dels centres
escolars infantils.

També he dit en comissió i també aquí que el fracàs escolar
no és un problema d’uns alumnes, que és un problema de
l’administració, dels centres, dels professors i de la comunitat.
Són moltes les actuacions que duem a terme en aquest sentit i
també n’hi afegirem alguna més de nova. El programa que tal
vegada ens ha sorprès i ha tengut més bona acollida ha estat el
Programa de qualificació professional inicial, un programa que
es va iniciar l’any passat i que s’ha adreçat a joves de 16 a 21
anys. Aquest programa suposa que 3.000 joves de les Illes i 90
programes repartits per les illes es podran dur a terme aquest
curs, amb una inversió de 6.300.000 euros, el que suposarà
420.000 euros més.

Les actuacions de difusió, la realitat que vivim i el foment
de la formació professional ens duen a comptar que per dos anys
consecutius l’alumnat de formació professional ha augmentat un
10%. I també hem hagut d’obrir 4 centres nous, 3 a Mallorca i
1 a Eivissa, per atendre la població adulta que volia reiniciar els
seus estudis i per tant se’ls ha ofert aquests nous espais a Sant
Antoni d’Eivissa, a Campos, a Artà i a Sa Pobla, i s’ha
d’entendre que això no va adreçat només a un municipi, sinó
que va adreçat a tot l’entorn.

Veig que el temps se m’acaba i jo duia moltes coses per
parlar. Només en diré dues més: una nova, en aquests moments
treballam en l’elaboració i en la convocatòria de projectes
estratègics per a centres públics, en alguns municipis també en
centres concertats, i aquí hi dedicarem fins a 1 milió d’euros,
amb això pretenem resoldre problemes dels centres segons les
seves necessitats i canviar el tractament igual que ha donat
sempre l’administració als centres, per passar a un tractament
específic de l’administració als centres, amb les seves
problemàtiques específiques. Demà tenc una reunió a Madrid
amb els consellers d’Educació i el ministre per parlar d’un altre
tema important, al qual també hi haurem de dedicar esforços
materials i humans, que és el Pacte per l’Educació, pacte que
vol el Govern central, que vol aquest Parlament, que vol la
conselleria i que vol la societat en general, esper poder trobar
solucions a moltes de les coses que aquest pacte posarà damunt
la taula.

Podria parlar també de la impremta en el tema de la
Universitat i em basaré en infraestructures, per la qual ja s’ha
començat el Centre de tecnologia de la informació, per
1.900.000 euros, la finançació i la reforma i l’acabament de Can
Oleo i la construcció de l’edifici interdepartamental de Ciències
de la Salut per 7,6 milions d’euros.

També aquesta conselleria i aquest govern donaran suport a
la Universitat pel que fa al projecte que presentarà a la propera
convocatòria del Programa Campus d’ExcelAlència
Internacional.
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I ja per acabar, Sra. Presidenta, a pesar que he hagut de
deixar alguns temes, els diré que aquests pressuposts són en
definitiva que, malgrat les dificultats, donen resposta a les
necessitats de la ciutadania en matèria educativa; ciutadania que
comprovarà que el sistema els garanteix les mateixes
oportunitats, essent cada vegada, en els darrers tres anys, més
just, més equitatiu, més adaptat a les necessitats del propi entorn
i més humà; un sistema educatiu que posa l’èmfasi en la
qualitat, en l’èxit educatiu, però sense oblidar el valor afegit que
l’escola dóna als més joves, el valor afegit de la recerca de l’èxit
personal de tots i cadascun dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, jo li he dit que venia amb un esperit de solidaritat
i li he fet una anàlisi política sense entrar a allò particular,
perquè allò particular ho faran les globalitats. Vostè, amb
l’habilitat que el caracteritza, com que sap que a nivell polític té
poca defensa ha entrat en els detalls, que jo li ho agraesc, però
ja els he sentit a comissió; aquí el debat és de profunditat, és
aquesta capacitat que vostès tenen a vegades per defugir allò
consubstancial. 

Vostè em diu que han trobat deutes. Nosaltres per educació
no ho feim, però vol que li digui...? 12 milions d’euros, 12
milions d’euros són 2.000 milions de pessetes, que el Sr. Damià
Pons, conseller d’Educació, va deixar dins el calaix del Sr. Fiol
per un pacte amb els sindicats just abans d’eleccions sense estar
pressupostats i ningú no va dir res.

(Remor de veus i petit aldarull)

Per governar, a part de ser capaços de formar part d’un
clúster que estigui ben enganxat de sis partits que no tenen res
a veure uns amb els altres, hi ha una qüestió que es diu
maduresa política. Quan un govern assumeix una responsabilitat
de governar no es pot passar tres anys, quasi a punt ja d’entrar
dins el darrer any de legislatura, dient y tú más, y tú más. No,
vostès governin, facin el que han de fer, gestionin el que ha de
gestionar i responguin de les seves mancances. 

Vostè em parla d’un pacte que anirà a Madrid, que n’han
parlat en el Parlament; a aquest grup majoritari de l’oposició
encara ara no ens han cridat mai per asseure’ns a parlar de pacte
per l’educació. No enganin la ciutadania, no enganin la
comunitat educativa. A nosaltres encara, a dia d’avui, no ens
heu convidat, i vos hauríem pogut ajudar amb els pressuposts i
no ho feim perquè no ens heu convidat. 

Per tant, per favor, quan vostès diuen que incentivaran el
professorat amb uns cursos de formació..., perdonin, el
professor es pot formar si té els problemes de la immediatesa
resolts, el problema de la seva hipoteca, el problema dels seus
fills, els problemes del que sigui. Compleixin amb els sous i
després ja parlarem del que són cursos per distreure. Els cursos
per a professorat són absolutament cabdals, però abans d’això
hi ha uns compromisos adquirits que és el que s’ha de respectar.

Per tant nosaltres tenim molt clar... Per favor, quan jo li parl
dels doblers que havien de venir de Madrid no m’estic referint
als doblers finalistes que han de venir per a educació, m’estic
referint a uns doblers que es diuen de finançació autonòmica,
que vostès es varen enfadar perquè nosaltres vàrem dubtar que
vendrien els 450 i de moment 135 y bajando, 135 y bajando.
Per tant els 1.000 milions aquests famosos... Perquè a més hi ha
un tema que m’agradaria que reflexionéssiu: el Partit Popular és
el grup majoritari de l’oposició, i la nostra feina és fer-vos
oposició; i per què pot pujar aquí un membre del vostre propi
govern, Unió Mallorquina o el BLOC, i vos pot dir que a
Madrid vos han enganat i que ens espolien i tot això i no passa
res?, i quan nosaltres vos ho deim amb educació, “perdonin,
vostès varen dir que en vendrien 450; de moment 135 o 180 y
bajando”, vos enfadau i que nosaltres feim demagògia. Perdoni,
ho diuen els seus, els seus diuen que no vénen els doblers que
havien de venir. Per tant nosaltres els demanam aquesta
finançació.

És que tot el problema de l’educació en aquests moments no
és culpa del conseller, que vostè sap perfectament el que
nosaltres el respectam com a professional i com a persona, el
problema és que els nombres no surten; quan parlau del
pressupost del 2007..., és que hi ha més alumnes, i aquests
alumnes tenen una especificitat que cada vegada augmenta i que
abans no tenien: són nouvinguts que els han de posar professors
de suport, que tenen problemes de llengua, que tenen problemes
d’inserció, i tot això vol doblers, i aquests doblers han de venir
de qualque lloc, i nosaltres li deim que si aquest pacte al qual
vostès ens conviden però que després no ens volen, s’asseia i en
parlava, nosaltres d’una forma constructiva...

(Remor de veus)

És que no puc segurament fer cap comentari, però és que el
president està preocupat. Nosaltres, vostès, el seu conseller ha
parlat aquí d’educació per un pacte d’educació amb els... A
nosaltres encara avui ningú no ens ha convidat a aquest pacte.
Per tant compleixin allò que diuen, siguin sensibles a les
necessitats i plantegin-se que ansa per ansa la cistelleta és més
bona de dur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller...
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sr. Presidenta, senyors diputats. Comencem pel pacte. Jo li
he comentat que demà el ministre ens convoca a Madrid, als
consellers de totes les autonomies per parlar-nos del pacte.
Estarem a una reunió veient i ens explicarà, supòs, quines són
totes les coses que ha fet des que ho va anunciar fa tres mesos
o dos mesos fins ara; hi haurà consellers de totes les
conselleries, i a partir del que escoltem del ministre posarem en
marxa tota una sèrie d’actuacions per arribar a un pacte
coordinat entre tots les conselleries de les diferents autonomies
i el Govern. Si això no fos possible, no es preocupi, Sr. Munar,
aquí ja tenim una feina feta, la meva antecessora va fer una
feina en aquest sentit, i hi va haver un grup de gent que va fer
feina..., sí, sí, amb els partits polítics no però amb els sindicats
sí, perquè en aquell moment estava començat així. Jo el que
vaig fer, i li ho explic en aquest moment, va ser aturar aquesta
feina però no arraconar-la per tal de reprendre-la després
d’haver escoltat el ministre i els altres consellers de totes les
comunitats autònomes per poder fer millor aquest pacte.

Quan jo torni, tengui la informació i vegi com està la
situació, no dubti que, com es va aprovar en aquest parlament,
el Partit Popular tendrà informació de tot el que passa, i per tant
seguirem endavant, és una qüestió de temps, no és una qüestió
que no ho vulguem fer. Per això no puc ser demà..., demà seré
una estona aquí però me n’he d’anar.

Quant a pacte, quant a 12 milions d’euros que vostès varen
haver de pagar, anomenant el conseller, jo no l’anomenaré, el
conseller. Nosaltres n’hem pagat 57, 57 791, i ja està, jo li dic
això, no li dic res més. 

Em comentava que la meva intervenció era una intervenció
detallada. A la comissió em va dir que era massa generalista.
Per tant ja no ho sé, ja no ho sé.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

El que sí li puc assegurar és que els objectius i els eixos
d’aquest govern seran amb menys doblers estalviar molts de
duros o molts d’euros, apropar-nos al professorat, fer més
places, com li he comentat, de funcionaris, parlar de
l’homologació dels centres concertats, però també de
l’homologació de tot el professorat, perquè quan parlam de
centres concertats ho hem de posar tot damunt la taula i hem de
mirar l’accés, hem de mirar les ràtios, hem de mirar moltes
coses, i estic segur que amb un pacte que el ministre em va
comentar posarà damunt la taula el tema de l’ensenyament
públic i concertat, perquè no hi ha enfrontament, no hi ha guerra
amb l’ensenyament concertat, Sr. Munar; és una realitat, la
Constitució en el seu moment li puc assegurar que ja va dirimir
aquest tema, i jo no vull entrar, i ho he dit públicament, en
aquests enfrontaments. Hi ha una realitat i és la que hi ha, i
complirem tots els deures que hem de fer amb cada un dels dos
sistemes de la mateixa manera, pública i concertada, i dins la
concertada evidentment també l’aspecte de cooperatives, que
també hi intentarem fer feina i potenciar-les. Per tant és un
esforç que suposa maneres de fer feina diferents, acostar-nos a
la gent i escoltar molt la gent. 

No entraré ja en més detalls perquè ja m’avisen que el temps
se m’està acabant, però li puc assegurar que aquest conseller
estarà obert a totes aquestes aportacions que vostè faci, que ens
veurem pel tema del pacte, que voldria veure’ns pel tema del
pacte, i això serà que el seu partit a nivell nacional ha donat
també el vistiplau al fet que vostès puguin participar aquí a
nivell de pacte. Per tant ja voldria jo asseure’m amb vostès, li ho
dic de tot cor, amb vostès per tirar endavant tots els temes que
el ministre i els consellers demà posem damunt la taula.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

(Petit aldarull a la sala)

Passam ara al torn a favor de les esmenes. No hi ha
intervencions. Per tant passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Mixt..., Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, davant
les esmenes a la totalitat que ha presentat, tal com era del tot
previsible, el Grup Popular a la secció 13, a la secció 71 i a
l’IBISEC, vagi per endavant que Eivissa pel Canvi les votarem
desfavorablement. Passarem, idò, a desgranar-ne les raons.

Tal i com ja vàrem dir en el seu moment a la compareixença
del conseller d’Educació, ens trobam davant uns nous
pressuposts, els tercers d’aquesta legislatura, que no seran
precisament els més fàcils ni els que desencadenin més ilAlusió
entre els membres d’aquesta cambra ni entre els membres del
mateix govern de les Illes Balears. Recordem que el conseller
Manera, amb una sinceritat que l’honora, ens ho va dir: no era
a les mans del Govern de les Illes Balears de poder presentar
uns pressuposts millors. Es tractarà, idò, d’optimitzar recursos,
d’administrar la carestia de la millor manera, de fer rendir el poc
que tenim.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, es tracta d’un àmbit
fonamental per a qualsevol govern de centre esquerra, i en
definitiva per a qualsevol govern que vulgui treballar per a la
prosperitat del seu país. Dins aquest àmbit hem de reconèixer
que les Balears veníem de dos anys amb importants pujades de
pressuposts; el pressupost dedicat a educació, fos quina fos la
situació general, pujava sempre sensiblement. El primer any de
legislatura es va pujar un 15%; el segon, un 6%; pujades al meu
entendre prou sensibles. Això enguany no ha pogut ser, però sí
que permetran d’alguna manera aquestes pujades aturar el cop
d’un pressupost necessàriament més restrictiu. No fa falta que
insistim en la qüestió de la crisi econòmica i de la baixada
d’ingressos que ha comportat, i encara més consider que mentre
no facem entre tots un esforç conjunt davant Madrid -vostè, Sr.
Munar, s’hi ha referit més d’una vegada-, davant els òrgans
centrals de l’Estat per continuar millorant aquest finançament,
que enguany s’ha posat la primera pedra per a la seva millora,
si no ho feim així sempre tendrem dificultats per tirar endavant.
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Enguany, repetesc, ho hem millorat, només una mica, però
encara som lluny d’allò que seria necessari, però també som on
podem ser amb l’aritmètica parlamentària actual que tenim. En
aquestes circumstàncies entenc que és ben positiu que es
mantengui, i fins i tot augmenti, per exemple -i això sí que li
demostra la sensibilitat del Govern en aquest pressupost i
d’aquesta conselleria-, augmenta el pressupost de la Direcció
General d’Innovació; és allà on hi ha tots els programes
educatius de reforç, tots aquells programes que són necessaris
per donar resposta a l’atenció a la diversitat. Són, per tant, li ho
repetesc, és i es demostra el compromís del Govern de les Illes
Balears per reduir tant com sigui possible el fracàs escolar.

També hi ha la inversió dels 27 milions d’euros que es farà
amb aquests fons que permet l’Estatut d’Autonomia i que per
tant permetran també, que ja és hora, modernitzar centres amb
recursos informàtics, però no només modernitzar-los amb
recursos informàtics, sinó també atendre tota la formació del
professorat de cara a treure’n el millor rendiment. Per tant això
permetrà adequar tots els centres pel que fa a mitjans
informàtics. També hem de tenir en compte que se cercaran les
fórmules financeres que també s’han utilitzat en altre períodes
per dur endavant aquest pla d’infraestructures amb una inversió
de més de 70 milions d’euros.

Malgrat això, malgrat això, no hem de deixar de reconèixer
així mateix que hi ha partides o àrees que es veuran afectades
per les reduccions, com ara la que correspon a la Direcció
General d’Universitats, amb aquesta baixada de prop d’un 4%
o superior al 4%. Tenim per tant tota una sèrie de projectes que
no es podran dur a terme, entre d’altres aquest famós projecte
del qual hem parlat tantes vegades com el de la facultat de
farmàcia, o com a mínim que no es podran dur a terme amb
aquella celeritat que ens hauria agradat.

També es veurà reduïda la Direcció General de Cultura en
el seu pressupost. És cert que per als grans equipaments de
cultura hi haurà les aportacions que es faran des de l’Estat, però
és cert que es prioritzaran, i la priorització implicarà que les
noves infraestructures culturals aquí a les Illes hauran d’esperar.

En aquest context dificultós el Govern ha prioritzat, ha fet
mans i mànigues per establir el pressupost més adequat. Tal i
com hem dit al principi estam d’acord amb les prioritzacions
que ha establert el Govern, i per tant el nostre vot serà
desfavorable, ho repetesc, a aquestes esmenes a la totalitat. Som
plenament conscient -i vaig acabant- que passam per una etapa
difícil, una etapa difícil que no crec que sigui conjuntural com
vostè esmentava abans, que articular un pressupost mínimament
acceptable és molt difícil i que s’han d’optimitzar els recursos
i, per descomptat, reconec l’esforç que s’està fent en aquest
sentit. I, miri, finalment, Sr. Munar, l’esforç que hem fet
enguany, l’haurem de continuar fent també amb pressuposts
futurs, i pensam i donam suport al Govern amb aquella frase
que ha dit el conseller, que l’educació sí que és un eix estratègic
d’aquest govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que el conseller i la Sra. Marí ja han fet una
defensa d’aquests pressuposts, de les seves bondats, i per tant jo
em limitaré a contestar els apunts que ha fet el Sr. Munar.

Diu ell, ha començat, que en sortiríem malparats bàsicament
perquè els pressuposts baixen, i apelAlava a una maduresa
política. Nosaltres entenem que no, que quedar benparats o
malparats amb uns pressuposts és treure’n el màxim profit en el
moment..., que cada moment té. No crec que la consigna
“churchilliana” de sang, suor, esforç i llàgrimes fos per quedar
malparat, era el que es podia oferir en aquell moment, i
l’honestedat d’haver-ho dit..., jo comprenc que l’oposició devia
dir que la culpa de la guerra era d’en Churchill, però els altres
anaven veient que era el que es podia dir en aquell moment.

En un moment en què els ingressos de la comunitat
autònoma estan per baixar 1.000 milions d’euros, Sr. Munar,
que en baixin 28 a educació vostè veurà com vulgui, però
nosaltres entenem que és pràcticament un miracle. Si a més a
més no els vol pujar de cap altra manera més que esperar la
recuperació tota sola, perquè estam parlant sobretot d’IRPF,
d’IVA, també d’una situació com s’ha parlat de mal
finançament estructural, però sobretot la caiguda es refereix als
impostos que hem tengut fins ara i que deriven de la crisi. 1.000
milions de diferència, 28 afecten a educació. Per tant jo crec que
la crítica que feia el Partit Popular que el PSOE no reconeixia
o el Govern de l’Estat no reconeixia amb prou celeritat les
dimensions de la crisi, és que vostè encara no l’ha paït, no han
assumit en quina situació es troben els ingressos dels
ajuntaments, dels consells, del Govern, afectats per la magnitud
d’aquesta situació.

(Remor de veus)

Però vegem què faria el Sr. Munar, què faria el Sr. Munar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats...
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ens ha donat una primera idea que no figura -gràcies, Sra.
Presidenta- i és endeutar-se; el Sr. Munar s’endeutaria per
educació. Ningú no li ha explicat que estam al màxim en
aquests pressuposts?, perquè ho ha dit el Partit Popular per
activa i per passiva, criticant-ho, que estam en el topall. No ens
podem endeutar més, Sr. Munar, aquesta recepta quasi que
l’aparqui. Per paga em pareix que és personal, em pareix que és
personal perquè no és compartida pel grup, com a mínim amb
les declaracions que aquí ens fa, però en tot cas aquesta no
funciona. D’on treu, idò, els recursos el Partit Popular?
D’afectar partides que tenen 20 hi carrega 3.000, és el que ens
ha fet amb els equipaments. Si vostè suma tot el que vostè
afecta a la partida que hi ha en el pressupost d’on l’afecta..., és
que no surten els números.

Per tant, vol més ingressos, quan li han recordat que a la
liquidació del 2008 i 2009 probablement són delicades les
previsions d’ingressos que hi ha en el 2010. Però sí ens ha ofert
una baixa seriosa, normalització lingüística, naturalment els 5-6
milions d’euros de política lingüística no cobreixen els 40, 50,
60, només els 15 que hi ha, 13,8 en docència i els 30 que hi ha
en equipaments escolars no les cobreix, però ja l’han buidada,
realment reconec que tot allò que hi havia en política lingüística
ho ha buidat el Partit Popular mitjançant aquestes esmenes. 

Arreu del món dir que se vol fer una aposta pel
coneixement, per l’educació i dir que la llengua del país no se
l’ha de fomentar, no l’entendran. Vostè intenti-ho, perquè
aquest discurs que vostè fa en aquesta tribuna no l’entén ningú,
educació i llengua pròpia van indissociadament unides dins
aquesta idea i aposta pel coneixement. Però creu que quan hi ha
un problema de cohesió social, en plena crisi econòmica, on
tenim un repte social, no hem de fomentar la llengua pròpia com
a fórmula de cohesió d’una sola comunitat, d’un sol país? Vostè
creu que no, aquest aspecte no li preocupa, vostè creu que en un
moment de crisi la llengua pròpia l’aparcam, no té importància
la llengua pròpia. Jo, francament, crec que és una
irresponsabilitat no entendre que els fets de cohesió social, els
fets que ens permetin a tots sentir-nos formant part d’un mateix
país i remar, té un efecte psicològic, un efecte de motivació i un
efecte de cohesió que és bàsic per al futur, per al progrés, per al
coneixement d’aquest país.

Deia el Sr. Munar que si hi ha una operació quirúrgica i un
viatge d’estudis, hem d’optar per l’operació quirúrgica.
D’entrada ja diu que si el pare no pot pagar les dues coses és
una mala persona perquè ha quedat a l’atur, m’ha fet aquesta
impressió. Perquè triar és el que estam intentar fer en aquests
pressuposts. Vostè nega el problema. Però triem, el que ha
presentat viatges d’estudis en aquests pressuposts per a no
oriünds és el Partit Popular; en canvi nosaltres ens hem esforçat
per a totes les operacions quirúrgiques, per l’educació i també,
una miqueta, per la llengua pròpia que ha baixat, ha baixat el
suport a la llengua pròpia. Jo no sé si el PP i el PSOE, com
vostè diu, haurien baixat el suport a la llengua del país, per
descomptat, i aquí li ho reconec, em sap greu que ho faci com
un atac a la pluralitat ideològica que a un (...) liberal l’hauria
d’entusiasmar, però veig que no és el cas, totes les regles a favor
de les minories són realment una part de l’aportació liberal en
el debat polític, però vostè veig que en renega obertament, en tot
cas jo li reconec i li accept que el nostre grup és un dels que farà

el possible perquè les senyes d’identitat del país estiguin al nord
de l’acció de govern.

Dit això, nosaltres certament tampoc no estam contents
d’aquest pressupost, nosaltres aspiram al 6% del PIB i en aquest
cas no problema d’acceptació econòmica, és que no gestionam
aquest percentatge. Nosaltres en aquest moment gestionam un
percentatge molt petit del PIB i que no ens permet aquesta idea.
Si vostè realment vol un canvi estructural en el finançament,
que no el dóna cap millora de les que s’estan produint ara, són
molt millors dels que tenia el Partit Popular, però no és un canvi
estructural de caràcter federal, com ho podria ser per exemple
un concert econòmic, difícilment arribarem a aquest percentatge
del PIB.

Bé, tenim els 822 milions, és més del que vostès destinaven
el 2007, és cert que hi ha hagut canvis. És veritat que hem hagut
d’eliminar l’òpera, aquests 100 milions de l’òpera, jo no crec
que n’haguéssim sortit amb 100 milions d’euros, però que era
la prioritat de l’IBISEC a l’anterior legislatura, a finals de
l’anterior legislatura, i ho hem dedicat a una altra banda. 

I em qued amb la seva mostra perquè em va bé comparar
aquest govern amb l’anterior respecte d’UIB i d’IB3. Li he de
reconèixer, IB3 a l’anterior legislatura se li donaven de l’ordre
de 20 milions d’euros en el pressupost i a la Universitat 50. Té
raó, la liquidació són 100 milions a IB3 i 50 a la Universitat. Sr.
Munar, no és el mateix, el doble a IB3 que a la Universitat, ara
en els pressuposts no, en els pressuposts només deien 20, però
si vostè diu que això és el que hem de continuar fent perquè
vostè no ens faci aquesta comparativa, bé. Ara són 60 i 60, la
Universitat està per damunt d’IB3. Ja que és una comparativa
que ha utilitzat, demani’ns si volen llevar IB3, si trobam que la
reducció del 40% d’IB3 que hem produït sobre la seva pròpia
gestió és insuficient i tenguem aquest debat. Però seguir amb
una comparativa falsa respecte de les polítiques del Partit
Popular, a mi personalment em sembla molt poc seriós.

Respecte del final, i confiem que sí, que sobre aquest pla de
l’educació hi pugui haver un debat, també feim vots perquè en
puguem parlar. Record que el Sr. Matas en el discurs
d’investidura, un dels temes dels quals va parlar el 2003 va ser
d’un pacte per l’educació. En els propers quatre anys no se’n va
tornar a sentir parlar, però era un discurs d’investidura, una
proposta d’investidura, va quedar allà, com a investidura. Jo
crec que s’ha de fer molta feina en educació, si hi pot haver
paràmetres, si hi pot haver qualsevol fórmula dins una llei de
l’educació, dins un pacte per l’educació que se’n pugui parlar i
consensuar, des del seny, des dels recursos existents, nosaltres
ens hi sumarem i celebrarem que el Partit Popular també s’hi
sumi. Si és per venir a dir que hauríem de dedicar el doble de
recursos d’allà on no en surten perquè a més no hi hagi cap idea
positiva d’on han de sortir, evidentment aquesta trobada la
podem fer formalment i per cortesia, però francament durarà
molt poc temps la reunió. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i per un temps de deu minuts té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Iniciaré la meva intervenció anunciant ja el vot
desfavorable del nostre grup parlamentari a les esmenes a la
totalitat expressades pel Grup del Partit Popular al pressupost de
la conselleria, de l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’IBISEC.

Bé, jo he escoltat atentament els arguments del Grup
Popular i en una època amb un pressupost descendent no m’ha
semblant que fossin massa diferents d’aquelles vegades que el
pressupost ha estat ascendent. Aquí mateix tenc el Diari de
Sessions de l’any passat i el seu portaveu deia: “aquest
pressupost significa que tenim un govern que no creu en
l’educació, que creu que l’educació no és prioritària a la seva
acció de govern”. És a dir, més o manco el que ha dit el
portaveu del Partit Popular ara.

En allò que sí estic d’acord és que l’esmena a la totalitat
probablement és aquell acte més polític dins els debats
corresponents a les diferents seccions del pressupost anual. Per
tant, és del tot lògic que el nostre grup no pugui compartir els
fonaments de les esmenes del Grup Popular. Com també ho és
que aquest grup pensi que les prioritats de la secció haurien de
ser unes altres, segons el seu criteri, filosofia o ideologia. Per
tant, som dos partits en un principi antagònics i és normal que
tinguem diferents criteris i punts de vista sobre la gestió del
Govern. Però açò no lleva que no puguem parlar i intentar
arribar a consensos, com ha dit el conseller, o establir
colAlaboracions en algunes coses que segur que han de
compartir. M’estic referint a l’exposició que ha fet el conseller
sobre el pacte de l’educació i que des d’aquí feim un oferiment
de diàleg als diferents grups de la cambra per fixar uns mínims
d’acord. Clar, que també pensam que açò és basant difícil,
sobretot és difícil asseure’s amb un partit que quan és convocat,
després no assisteix a les reunions. És difícil pactar coses amb
aquest partit.

Però mentre açò no arriba, direm que el que sí compartim
amb el Grup Popular és el desencís de fer un pressupost a la
baixa en matèria educativa i en matèria cultural. Però aquest any
és un any difícil, com s’ha repetit aquí una i una altra vegada,
per la baixada d’ingressos que també ha provocat que també fos
necessari una baixada de despeses. Com es distribueixen les
despeses és molt més complicat quan tenim un moment difícil
que quan hi ha vaques grasses, evidentment, i s’ha de ser molt
més estricte per poder complir els mateixos objectius.

Consideram que aquest pressupost s’ha elaborat de manera
molt rigorosa, fent una distribució que ve marcada pels
objectius que figuren en la seva memòria i també amb un ordre
de prioritats. A nivell general dels pressuposts de la comunitat
autònoma ens trobam que en la necessària baixada del
pressupost de totes les conselleries, aquesta és precisament una
de les que menys baixa, però ha baixat, cosa que no ens agrada
a nosaltres tampoc. I alguns programes forçosament han hagut
de minvar econòmicament més que altres, perquè ja sabem que

la Conselleria d’Educació té una part molt important que no és
pot tocar, que és el capítol de personal. 

No obstant açò, no vull ni puc deixar de recordar el que ha
dit el conseller diverses vegades i que deixa palès l’esforç que
ha fet aquest govern per aquesta matèria en els darrers exercicis
pressupostaris. Sobretot si pensam en el darrer pressupost
aprovat pel govern del Partit Popular, que no ha volgut citar
aquí el conseller, però jo sí que ho faré. 

D’aquell pressupost del 2007 es varen dedicar 694,9 milions
d’euros i ara 2 anys més tard, retallada inclosa, el Govern actual
hi dedicarà més de 822 milions. Repetim, doncs, que el govern
actual està fent un esforç considerable en relació a l’educació i
a la cultura de les nostres illes aquesta legislatura. Concretament
en el primer pressupost que va gestionar l’actual govern,
aquesta secció va augmentar un 15,39%, no som la primera
portaveu que ho recorda. A l’any següent es va augmentar un
6,01%. I ara efectivament, es retalla un 3,29% respecte de l’any
anterior. Però tot i açò aquest govern dedica a Educació i
Cultura un 29% més del que hi dedicava el Partit Popular. I si
hi ha hagut una davallada, aquesta ha estat gairebé la menor de
totes les conselleries, i reflecteix d’aquesta manera el que pensa
un govern que té com a eixos estratègics els serveis socials, la
salut i l’educació.

En el necessari esforç, per tant, de priorització, hem
comprovat com alguns programes s’han vist més afectats que
uns altres. Per exemple, contemplam amb satisfacció que
percentualment el pressupost dels estudis universitaris ha patit
un descens únicament d’un 4,43%, descens que també lamentam
i compartim la preocupació de la rectora i la resta de la
comunitat universitària. Aquesta, estam segurs, que serà una
situació conjuntural d’una època de crisi econòmica. Però tot i
açò, si comparam aquest pressupost amb el de l’any 2007, s’ha
incrementat en un 10,72%.

I ja que estam a nivell comparatiu, al darrer pressupost que
ens va deixar el Partit Popular, fins i tot podem veure un
increment notable en matèries que pateixen una important
retallada aquesta anualitat. Aquest és el cas de cultura, on
desgraciadament el descens és d’un 13,47%, però en
comparació a l’any 2007, significa que aquests anys de govern
s’ha incrementat en un 8,26%; o el cas de política lingüística,
que sí té una retallada, una retallada important d’un 14,85%
aquest any pressupostari, però per suposat si ho comparam amb
l’època del govern del Partit Popular, hi ha un augment molt
considerable perquè era, com ha dit el Sr. Alorda, una de les
polítiques de gestió menys valorades.

Quines són les prioritats que reflecteix aquest pressupost i
que el nostre grup comparteix i per açò li donarà suport? Les
prioritats són: la lluita contra el fracàs escolar, el compromís de
continuar amb l’augment de places d’educació infantil, la
modernització tecnològica dels centres escolars, l’adaptació de
les infraestructures escolars a la població actual de les nostres
illes, fomentar els estudis universitaris i la mobilitat d’aquest
alumnat. I dins l’àrea de la gestió cultural, vull destacar la
millora de l’hàbit lector de la ciutadania, l’estímul a la creació
artística i continuar amb l’impuls als centres dipositaris del
patrimoni museològic, documental i arxivístics gestionats per la
comunitat autònoma. 
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Tot açò, com he dit, ho trobam reflectit en els pressuposts
d’aquesta secció. La lluita contra el fracàs escolar i
l’abandonament prematur del sistema educatiu és allò que
concentra més esforços pressupostaris. De manera que es
mantenen els programes engegats els anys anteriors, el Pla de
suport a la lecto-escriptura, el programa Recupera’t a l’estiu, el
PQPI i tots aquells de reforç, orientació, integració, suport,
intervenció socioeducativa, que s’amplien en els centres, així
com el Pla d’estabilitat del professorat i també la formació
d’aquest professorat.

També el compromís de la creació de places d’educació
infantil es manté, i diré més, de vegades no tot és qüestió de
diners. Consideram que aquesta legislatura s’ha fet una
importantíssima tasca també d’ordenació de l’educació en la
primera infància, que ha de tenir la continuació i els seus fruits
en aquest nou exercici pressupostari. I açò no ho podran criticar,
senyores i senyors diputats.

Quant a infraestructures també l’IBISEC ha patit un descens
del seu pressupost, d’aquest crèdit que es podia assumir per a
inversions pròpies. Però açò no vol dir que no es pugui realitzar
el programa previst en el Pla d’infraestructures perquè
s’utilitzarà la figura de la cessió de crèdit, cosa que no és nova,
com varen fer altres gestors d’aquesta matèria del Grup Popular
en anys anteriors. Diria fins i tot que si hi ha certs alentiments
en un o en un altre projecte en general no és per manca de
diners, sinó per altres problemes com l’adquisició de solars, etc.,
coses de què ja hem discutit en diverses ocasions a les
comissions.

En definitiva, i ho deixaré aquí, en tot cas a la rèplica
continuaré, volem anunciar com hem dit al principi que el nostre
grup no acceptarà aquestes esmenes a la totalitat del Grup
Popular, i que donades les circumstàncies econòmiques actuals
i fins i tot per responsabilitat, jo els demanaria que les retiressin.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Senyores i senyors diputats, tot i que
s’havia anunciat que la votació seria a les 13.50, atès que falta
molt poc per acabar aquest debat, una vegada consultada la
Mesa, acabaríem aquest debat número 4, i la votació seria al
final, si els sembla bé.

No hi ha cap inconvenient, per tant.

Per tant, passam al torn de rèplica i per un temps de cinc
minuts té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A mi
m’agradaria ser capaç de transmetre allò que vull dir, però crec
que l’animadversió cap a aquestes bancades és tan potent, que
jo dic moltes vegades el mateix que diuen vostès i no els agrada.
Jo els he parlat d’una sèrie de coses però per desgràcia no ens
entenem. Com que en aquest aspecte som molt conductista,
repetiré, repetiré i repetiré a veure si seré capaç de fer-me
entendre. Endeutar-se només en educació no era el que jo he dit,
vostès sempre agafen la meitat del que dic i després ho
manipulen i no ens entenem. Quan jo parl d’endeutar-se, jo he
intentat fer un debat de gestió política de forma global, no
només d’educació; per a mi l’educació és prioritària, el
coneixement és prioritari, punt 1. 

Punt 2, nosaltres els hem ofert un pacte des de fa temps per
asseure’ns i perquè totes les coses que surten aquí ni tan sols fos
necessari que sortissin, perquè quan quantificàssim quines són
les necessitats perquè aquesta comunitat vagi endavant, i a partir
d’aquí, posar-nos d’acord i ni tan sols haver de debatre, perquè
amb aquestes coses crec que el pacte no és necessari, és
imprescindible. Vostès defensen coses avui aquí que
m’agradaria que mirassin les actes de les legislatures anteriors,
perquè hi ha persones aquí dins que sincerament directament no
les reconec. Però a part d’això, a mi m’agradaria que
entenguessin que sobre el tema de la llengua, perquè he dit “la
llengua”, i ja ho sabia, ha sortit el BLOC i molt en el seu paper,
la qual cosa el dignifica, ja no s’ha preocupat de res més. Mirin,
la diferència fonamental entre vostès i nosaltres és que nosaltres
respectam la llengua i vostès ens exigeixen reverència. I és molt
diferent. 

Nosaltres, qui els parla, els parla en el català de les Illes,
escric, m’exprés i tal vegada no tan brillantment com vostès,
però també defens la meva llengua. El que passa és que la
reverència que vostès ens exigeixen nosaltres no la donam,
perquè la reverència és després, és com l’excelAlència. Ara hi ha
coses que són més necessàries i més importants. Per tant, això
nosaltres ho defensam, hi estam d’acord, però no des del punt de
vista de la reverència. 

Quan nosaltres parlam de pressupost, senyor representant
del BLOC, vostè amb l’habilitat que el caracteritza, confon la
liquidació amb el pressupost. Es varen gastar 100 milions,
d’aquests pressupostats d’IB3 veurem a la liquidació real en què
queden. Per tant, no mescli perquè això és d’una demagògia de
baix voltatge, que no va amb la seva capacitat ni amb la seva
ilAlustració.

Jo els demanaria, per favor, que entenguessin que per
ventura som vehement en l’exposició perquè crec amb allò que
defens i perquè no em defens a mi, sinó que defens vint-i-nou
diputats que representen el percentatge que vostès saben que
representen, però els deman per favor que entenguin que
nosaltres en el tema d’educació hem pujat des d’una tribuna
constructiva perquè vostès s’enfaden perquè els criticam uns
pressuposts que vostès reconeixen que no els agraden. Per tant,
no ho entenc. 
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I una altra qüestió que els agrairia, no només en el debat
d’educació sinó en aquest any i mig que ens queda, nosaltres
volem parlar de futur, no volem parlar de passat, el que va fer
el PP i si vostès varen fer i si nosaltres feim, però vostès feien,
no ens interessa. Què volem fer en educació, en coneixement,
en investigació en aquest petit país -que sé que els agrada més
que comunitat- els propers anys? Què voleu que facem?
Asseguem-nos, debatem-ho i decidim-ho, però no des del punt
de vista ni de la reverència ni de l’exclusió. 

Nosaltres representam un percentatge d’aquesta comunitat
que vostès volen eliminar i vostè em diu que un liberal, jo li he
dit i vostè no m’ha entès com no m’ha entès amb allò de la
malaltia i de la inversió, quan he parlat de l’exemple del pare,
normalment no m’entén mai quan li convé, però jo li diré que
nosaltres, en aquests temes, sempre representam un percentatge.
Jo li he dit que la democràcia és el respecte a les minories, però
quan a les minories a l’Ajuntament de Palma, un, posa en jaqué
a tothom això és la dictadura de les minories, i nosaltres no
l’acceptam. Per tant, jo li deman que reflexioni sobre aquests
temes, l’envit que fa Eivissa pel Canvi que d’una forma no
sorollosa, molt amable i molt pedagògica diu el mateix, però
almanco no tergiversa les meves paraules. Des del respecte a la
llengua ens entendrem, a la reverència hi ha altres prioritats.

Gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí? No vol intervenir. BLOC? Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sense entrar tampoc en el global
sinó intentant només contestar la rèplica del Sr. Munar. Jo
també he volgut dir que amb l’endeutament em referesc al total,
estam al total de topar i d’endeutament possible. Vostè a la
primera intervenció ens deia que l’any que ve sí que en trobaran
perquè hi ha eleccions i jo li dic que enguany estam en el topall
i cap membre que dóna suport al Govern ni cap membre del
Govern no està gaire orgullós d’haver de baixar uns pressuposts
i l’any que ve ja sí els pujarem perquè hi ha eleccions. Crec que
és un plantejament equivocat. Estam en el topall que hem pogut
i crec que les Illes Balears s’han mogut perquè el topall estigués
més amunt del que estava fins ara sobre els percentatges del
PIB.

Sobre legislatures anteriors i que li sorprèn, li vull dir que no
ens havíem trobat mai amb una davallada d’ingressos com
aquesta. A tots els ajuntaments, per tot on ha participat, com a
mínim, el nostre grup, on hi ha hagut retallades perquè era
necessari hem adoptat aquesta mateixa actitud de racionalitat
amb la despesa. Jo crec que vostès es creen un mite i llavors
peguen al mite que vostès mateixos han construït. Vostè repassi
quina és la pràctica política del nostre grup i se’n durà qualque
sorpresa.

Respecte de la reverència per la llengua, jo deman que
tractin la nostra llengua com tots els països del nostre entorn, no
li deman res més. La llengua d’Alcover, la llengua de Costa, la
llengua de Llompart, jo li parl de cohesió social, de fer que sigui
la llengua comuna del país, i vostè em parla de modismes. En
tot cas, el nivell d’ambició que jo li don a la meva llengua com
a qüestió social, humana, colAlectiva és diferent, em fa la
impressió, que la gramatical que és com vostè planteja aquests
recursos que vol llevar dels pressuposts. 

Quant a la vehemència també li he d’expressar que jo també
la tenc, per tant, si ha de llevar dos graus llevi’ls, però a
nosaltres no ens sap greu que lamenti que el pressupost baixi,
nosaltres també ho feim, per tant, coincidim en aquest punt, és
que ho culpabilitzi, és que doni a entendre que es fa perquè es
vol, perquè no hi ha eleccions l’any que ve, que és allò que
vostè apunta, també, jo crec que amb poca honestedat, respecte
de la situació econòmica que vivim.

I respecte de la resta, la dictadura, estic d’acord amb vostè,
no n’hem de voler cap, ni d’un ni de mil, però li record que
l’exemple que vostè ha posat aquí és la dictadura sobre la
llengua catalana. Jo amb això crec que no, en tot cas és una
influència d’una aportació d’un soci que sense tenir, si és que
els altres reconeixen que sigui aquest el motiu, que sense tenir
el seu suport sí que crec que té la legitimitat per dins un govern
de coalició aportar aquesta sensibilitat. Això crec que qualsevol
liberal arreu del món ho entén i no li diu dictadura ni res que
s’hi assembli, hem viscut massa dictadures a Europa per
mesclar paraules amb coses que no hi tenen res a veure.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Cristina Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo comprenc que el portaveu
del Grup Popular no estigui interessat a parlar dels pressuposts
que va aprovar el seu grup quan governava i que no li agradi
parlar d’açò, però nosaltres n’hem de parlar i n’hem de parlar
perquè és cert que aquests pressuposts no ens agraden, però
encara ens agradaven menys els pressuposts del Partit Popular.

(Remor de veus)

Sí, però què, però per què?, perquè aquells pressuposts eren
bastant més minsos, era una època de vaques grosses, i aquest
és en una època de crisi. És més, quan hi ha vaques grosses,
senyors del Partit Popular, el que fan les famílies i han de fer les
empreses i també s’hauria d’haver fet aquí era estalviar.

(Remor de veus)
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Tothom ho sap, ho saben fins i tot els fillets pel conte de la
formiga, però quina va ser la sorpresa d’aquest govern que quan
ha anat a cercar dins el calaix de l’estalvi s’ha trobat que
únicament hi havia deutes, els deutes que ara vol el Sr. Munar
que continuem.

Per tant, un any que havia de ser difícil s’ha convertit en un
any dificilíssim, però comprenc que aquells que estan
acostumats a pensar en magnituds com el projectat teatre de
l’opera o Palma Arena o etc., aquests pressuposts i els seus
objectius els semblin insignificants, però el Partit Socialista
pensa que és més important apostar per la qualitat que per la
quantitat i el que volem fer, com ha dit el conseller, és fer de
l’educació un element de cohesió social, no de disputa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha fixació de posicions del grup que no ha intervengut?
No?

Doncs passarem a les votacions de plenari al Projecte de llei
RGE núm. 13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010. 

Votarem el debat número 1, l’articulat del dictamen del
projecte de llei. Si no hi ha cap grup que demana votacions
separades es faran de forma conjunta les esmenes del Grup
Popular que són de la RGE núm. 14649/09 fins a la 14657/09 i
de la RGE núm. 14659/09 fins a la 14661/09. D’acord tots els
senyors i les senyores portaveus? Doncs passam a la votació. 

Vots a favor? Votam. 

28 a favor; 30 en contra; cap abstenció.

(Remors de veus)

Hi ha cap problema, senyores i senyors portaveus?

(Remors de veus i alguns aplaudiments)

Senyors portaveus del Grup Parlamentari Popular i del
PSOE, estan d’acord ja si han d’entrar o sortir? Podem
continuar? Donem per bo 28-30? Doncs, 28, 30 i cap abstenció.

Tot seguit es procedeix a la votació conjunta dels articles i
disposicions on es mantenen esmenes, que són els articles 6, 12,
14, 15 i 19 i la disposició addicional tercera. 

Votam. Tothom sap què vota? 

Passam a votam. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 29; en contra, 28; cap
abstenció. 

A continuació se sotmeten a votació conjunta les normes a
les quals no s’hi mantenen esmenes i que són la denominació
del títol del projecte, la denominació del títol 1, la denominació
del capítol 1, els articles 1, 2 i 3, la denominació del capítol 2,
els articles 4 i 5, la denominació del capítol 3, els articles 7 i 8,
la denominació del títol 2, els articles 9 i 10, la denominació del
títol 3, els articles 11 i 13, la denominació del títol 4, la
denominació del capítol 1, els articles 16, 17, 18 i 20, la
denominació del capítol 2, l’article 21, la denominació del títol
5, l’article 22, la denominació del títol 6, l’article 23; les
disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena,
sisena i setena; la disposició derogatòria única; les disposicions
finals primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena,
vuitena i novena i l’exposició de motius. 

Passam a votam. Votam.

A favor, 29; en contra, 28; cap abstenció. 

 Passam ara a la votació de les esmenes presentades a les
seccions entitats de dret públic, societats públiques, fundacions,
ib-salut, entitats de dret públic i fundacions de l’ib-salut i
Agència Tributària. Hi ha cap problema? Debat número 2, de
totalitat i de globalitat, agrupació de la secció número 11,
Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins. 

Hi ha una esmena transaccionada, l’esmena 14823, que
podem donar aprovada per assentiment. És així? 

Doncs, passam a votar la resta. Votam.

A favor, 27; en contra, 29. D’acord? 

Passam al debat número 3, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 12, Conselleria de Turisme, amb les
seccions i entitats afins. Aquí també tenim una transacció,
l’esmena 14974, que també està aprovada -entenem- per
assentiment. És així? Sí? 

Doncs passam a la votació de la resta. Votam.

Resultat de la votació: a favor 28; en contra 29; cap
abstenció.

Votarem ara el debat número 4 de totalitat, agrupació de la
secció... no, ja no hem de votar més o sí? Voleu votar ara?
Podem votar ara? 

Doncs l’agrupació de la secció13, Conselleria d’Educació i
Cultura, amb les seccions i entitats afins. Passam a votam.
Votam.

A favor, 28; en contra, 29.
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Abans d’anar-nos-en o continuar la sessió perquè els que
se’n vagin a dinar tenguin una idea de l’horari, atès que anam
amb una hora avançats a l’horari previst de les votacions, a
partir de les 19.30 serà la propera. Així doncs continua la sessió.

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

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat número 5 de globalitat, d’agrupació de
la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, les seccions i les
entitats afins. Defensa conjunta de les esmenes parcials que es
mantenen a la secció 13 i entitats afins.

Pel Grup Parlamentari Mixt AIPF té la paraula el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. En aquesta conselleria tenc unes quantes
esmenes que fan referència crec que a temes importants a nivell
de comunitat i després altres que fan referència a temes més
particulars. A petició de la directiva de l’únic institut que hi ha
a l’illa menor de les Pitiüses hi ha dues esmenes que fan
referència a les millores d’infraestructures d’aquest centre
educatiu de secundària. El conseller va anunciar, en la
compareixença dels pressuposts, que faria algunes millores en
aquest institut, però entenem que no són suficients i així mateix
també ho manifesta l’equip directiu d’aquest institut. 

Quant a una nova escola de primària, li he d’anunciar al Sr.
Conseller que ja ho llegirà a l’acta de sessions, que les normes
d’aquesta illa han estat aprovades i, per tant, no hi haurà cap
problema perquè hi pugui destinar la partida completa a
executar el projecte que ens va anunciar que executaria el 2010
i que completi la partida d’aquest centre educatiu de primària,
per tant aquesta esmena fa referència que integri o que posi la
partida completa als pressuposts del 2010.

Igualment també l’illa veïna, a l’illa d’Eivissa hi ha hagut
una mobilització important del cos educatiu de secundària quant
a institut, i amb aquesta esmena, la 14594, propòs que es facin
millores a tots els instituts de l’illa, que la mateixa conselleria
o el Servei de Planificació dicti o dictamini on s’han de fer
aquestes millores i de quin tipus han de ser.

Quant a formació professional, que el mateix conseller quan
ha pujat aquí ha dit que havia estat un èxit, els programes de
formació professional inicial i els de formació professional
pròpiament dita, a l’illa de Formentera hi va haver dos nous
cicles que es van impartir o que s’imparteixen ara de nova
planta i hi havia alguns cicles d’FP a distància que amb aquesta
esmena vull dir que s’han oblidat que la coordinació i el
seguiment d’aquests cicles a distància deixa molt a desitjar i
amb aquesta esmena l’únic que pretenc és potenciar-los, perquè
bé està que millorem el que no existeix o el que existeix també
que ho potenciem, però no hem d’oblidar d’aquests cicles
formatius a distància que són molt importants.

I una esmena que se’m va aprovar l’any passat, que era del
cicle professional inicial i vaig demanar al conseller per escrit
que se’m digués amb què s’havien gastat els sous o els doblers
-com diuen aquí-, no pot ser que se’m contesti dient que és
material fungible, jo crec que en aquest parlament quan
s’aprova una esmena és per millorar certs aspectes
d’infraestructures o certs aspectes de funcionament, no és lícit
i crec que és ridícul que se’¡m digui que s’han gastat els sous
d’una esmena en material fungible, és a dir amb llapis, bolis i
gomes; per tant és bastant ridícula aquesta contestació i aprofit
per fer la mateixa esmena que vaig fer l’any passat.

Conservatori de Música de Formentera, deman que se
segregui, que es potenciï respecte del de l’illa d’Eivissa, hi ha
hagut moltíssims de problemes per estar unificats i per ser una
extensió, i si això hagués estat com a entitat pròpia amb
funcionament autònom, els problemes que hi ha hagut, que fins
i tot hi va haver una recollida de firmen quant a professors,
perquè no se n’anessin, aquests problemes -com dic- no
haguessin existit.

Tema de Sa Coma. Hi ha remors i crec que ja és una certesa
més que evident que els cursos universitaris aniran a aquest
espai tan gros, per tant crec que no hi haurà cap problema per
començar a estudiar ubicar-hi més cursos universitaris o alguns
cursos universitaris que es fan a altres bandes i descentralitzar
una mica per altres illes cursos que es fan a l’illa major, i
aquesta esmena va en aquest sentit, la 14599.

Quant a l’etern Museu de Formentera, el 2008 se’m posaren
24.500 euros, el 2009 24.700, i el 2010 no n’he trobat ni un. El
2009 se’m va dir que era una quantitat excessiva el que posava
a l’esmena, enguany la rebaix, tots tenim en compte que és un
incompliment de la Llei de patrimoni i crec que és l’única illa
que ara no té cap tipus de museu.

Una esmena important que complementa aquesta darrera del
museu, que en comissió se’m va dir que no hi havia pressupost,
és destinar una partida important d’IB3 a infraestructures
educatives, i jo volia posar “sanitàries”, però el programa de
pressuposts evidentment no m’ha deixat, però supòs que si
s’aprovàs, cosa que dubt, es podria fer servir per a moltes altres
coses a part de les educatives. És rebaixar una quantitat
important d’IB3, crec que el deute que arrossega IB3 és
important, però també hi ha coses que encara són més
importants que el deute d’IB3, per exemple el tema sanitari o el
tema educatiu, crec que no ve d’un any no pagar el deute, però
sí que ve d’un any no pagar els professors i els metges. Per tant
aquesta esmena fa referència a poder completar les esmenes on
abans han dit que no hi havia pressupost.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Simó Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Per començar volem dir que
donarem suport a totes les iniciatives que ha presentat el diputat
d’AIPF i dos petits aclariments. Volem retirar, queda retirada,
per tant, l’esmena 14925, que fa referència al Casal de Cultura
d’Inca; i volem esmenar un petit error que hem detectat a
l’esmena 15116, que ha de dir “Santa Margalida” i no “Santa
Eugènia”, com hi figura.

Centrant-nos ja en les esmenes que presenta el Partit
Popular, volem dir que hem presentat un gruix d’esmenes que
afecten molts d’aspectes de la secció 13, de la Conselleria
d’Educació. Moltes van dirigides a millores de totes les
infraestructures educatives, no les esmentaré totes, però sí que
cal esmentar que afecten totes les Illes Balears, tant en obres de
millora, de reforma, com de nova construcció.

També tenim un capítol important que fa referència a les
esmenes que afecten infraestructures de tipus cultural. Vull
recalcar aquí les que es refereixen al Conservatori de Música de
Menorca, a la rehabilitació del Cine Espanya d’Eivissa, a les
ajudes que volem que s’articulin cap a tots els ajuntaments per
tal d’ajudar-los al sosteniment de les escoles de música i dansa,
a la rehabilitació de la Casa de Cultura Don Magí a Marratxí, a
la necessària reforma del Teatre d’Es Born de Ciutadella i, per
suposat, també a les ajudes que entenem que s’han de disposar
cap al teatre Principal d’Inca i també cap al Teatre Principal de
Maó. Són partides que de qualque manera intenten posar al dia,
en el cas del Teatre Principal de Maó, i una reforma total i
absoluta en el cas del Teatre d’Inca.

També hem presentat una sèrie d’esmenes de quantia bastant
inferior a les que acab d’esmentar, perquè els ajuntaments
puguin donar suport amb millors garanties a les escoletes de 0-3
anys, una partida important de transferència directa a la
Universitat per tal d’intentar minvar, d’alguna manera, la
baixada que impliquen els pressuposts per a l’any que ve, un
augment de places per a nous alumnes destinades a la Formació
Professional i, sense cap dubte, l’esmena més important
quantitativament parlant, que fa referència a la restitució de les
necessitats mínimes pressupostàries del personal docent amb
una partida de 12 milions d’euros.

També una esmena d’1.800.000 euros que va dirigida
directament al capítol de transferència als centres concertats i
per al conveni subscrit amb les associacions sindicals.

També reforçam d’alguna manera totes aquelles partides que
impliquen ajudes als alumnes de Menorca i d’Eivissa per tal de
minvar, una vegada més, la separació, la distància insular de les
illes petites.

Finalment, dins ja aspectes de tipus més culturals i més
concretament en la qüestió de la llengua, presentam, una vegada
més, tres o quatre esmenes que fan referència a un aspecte que
pensam que és del màxim interès. Per primera vegada, ha estat
una de les primeres vegades, que coincidim amb el Sr. Alorda
que les senyes d’identitat del país de qualque manera rauen en
la nostra llengua, i nosaltres per açò hem presentat aquestes
esmenes, que fan referència, precisament, al que impliquen les
senyes d’identitat de les nostres illes més característiques, que
són la nostra manera de parlar, el nostre lèxic propi que

d’alguna manera està de cada vegada més en desús. Sr. Alorda,
jo li voldria demanar, quants de diputats de les illes de Mallorca
i d’Eivissa saben el que vol dir xoc, boínder, pinxa, tornescrú,
tonx o tenir un ull blec?, no sé si ho sap vostè mateix, supòs que
sí, perquè vostè és un home ilAlustrat, però segur que hi ha molts
de diputats d’aquesta cambra que no ho saben, i nosaltres
precisament el que volem és recuperar aquestes paraules, aquest
lèxic, aquesta forma de parlar, particular de cadascuna de les
illes, sense que açò impliqui atacs a la unitat de la llengua, no
vulguin mesclar les coses.

He de dir que no hem pogut atendre les propostes de
transacció que ens ha fet també el BLOC, tal com va anunciar
a la Comissió d’Hisenda, és tal el volum que ens han presentat
de propostes de transacció i d’esmenes sobre les nostres
esmenes, que no les hem pogut atendre, em sap greu, Sr.
Alorda, però ha estat impossible poder estudiar amb detall totes
i cadascuna de les seves propostes. És una llàstima que no
puguem arribar a un consens en aquest sentit.

I com que se m’ha acabat el temps, don per presentades la
resta de les esmenes a aquesta secció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull anunciar que les esmenes presentades pel Grup
Mixt-2, Bartomeu Vicens, queden defensades en els seus
termes.

Pel que fa a les esmenes que presenta AIPF, i també ha ens
remetem al debat que vam tenir en comissió, les que fan
referència a les infraestructures educatives, com l’ampliació del
Marc Ferrer o la nova escola de primària de Sant Ferran, tot
això ja fa un cert temps que hi dúiem en pressuposts i que una
vegada més se’ns torna a presentar. Jo esper que aquest serà
l’any que aquestes infraestructures es duran endavant, perquè
crec que aquest dijous aprovarem un decret que les farà
possibles. Per tant crec que seran unes d’aquestes
infraestructures que com a mínim en aquesta legislatura podrem
veure que estan pujant.

Sobre la 14600, que fa referència a l’aula d’informàtica de
l’institut Marc Ferrer, també és clar que dins aquestes inversions
dels 27 milions d’euros, aquesta aula d’informàtica està més que
prevista.

Les dues que fan més referència a Formació Professional, la
14595 i la 596, ja ho vam comentar i ho dic sincerament, s’han
implantat dos nous cicles de Formació Professional enguany i,
per tant, crec que s’han de consolidar, el mercat de Formentera
com a totes les illes ..., crec que primer el que s’ha de fer, s’ha
de consolidar, s’ha d’assentar bé i llavors ja presentarem nous
cicles formatius, però no crec que perquè en aquest parlament
tenguem unes dèries puguem anar cada any a consolidar i
oferint cicles formatius d’una manera així, que em sembla fins
i tot una mica gratuïta.
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I quant al tema del professorat de l’illa de Formentera crec
que és un problema intrínsec i que s’hauria d’abordar d’una
manera més àmplia, no crec que separant el conservatori ara
d’Eivissa de Formentera es pugui resoldre aquest tema.

Pel que fa a les esmenes del PP voldríem començar amb una
consideració prèvia, perquè jo pens que suposen quasibé un pla
alternatiu al que ha proposat el mateix govern, com a mínim en
tot el que és el gran bloc d’infraestructures educatives, per tant
crec que no acaben d’estar d’acord entre el Sr. Munar i el Sr.
Gornés, no ho sé, perquè clar, el Sr. Gornés ens va dir en
comissió que això no pretenia ser un programa de govern, sinó
que el que s’ha de fer és incidir en aquelles matèries, en aquelles
necessitats, en aquelles infraestructures que fan falta a la nostra
comunitat; però clar, si les mires i les revises, sí que em sembla
que tot plegat té tocs o sembla bàsicament un pla alternatiu. Per
tant, crec que aquí hi hauria una certa contradicció.

Pel que fa al bloc de les infraestructures, que són aquests
més de 30 milions que agafen tot l’aspecte d’infraestructures
educatives, crec que, ja ho vàrem comentar en comissió, hi ha
una coincidència amb les que té previstes el Govern en el Pla
d’infraestructures, per tant crec que ... i amb aquelles amb les
quals no hi ha coincidència, crec que és el govern a qui en
aquests moments li toca decidir quin és el pla d’infraestructures
que es du a terme, òbviament sempre amb el consens de la
comunitat educativa.

Després tenim el bloc aquest que demanàvem d’ajudes en
transport, beques per a transport d’estudiants. He de reconèixer
que jo mateixa vaig demanar i vaig proposar que s’ampliàs
aquesta partida, certament crec que és un tema especialment
sensible per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i a més
forma part -diríem- d’una manera intrínseca amb allò que és la
geografia d’aquest país que són les Illes Balears; amb tot
consider que s’ha solucionat a través de les aportacions que fan
els consells insulars en colAlaboració amb el Govern de les Illes
Balears. Això sí, pens que hauríem de continuar treballant per
aconseguir les competències en beques que tanta falta fan en
aquests moments.

Quanta la partida 14931, on ens planteja la dotació d’aquest
milió d’euros per al programa de 0-3 anys, és cert que aquest
programa ha funcionat bé, ha tengut una gran acollida i des del
moment que ha funcionat bé durant el 2009, ha tingut una gran
acollida i que es mantenen les mateixes subvencions i les
mateixes ajudes de cara al 2010, no hi ha res que faci pensar que
no hauria de funcionar convenientment així com el Govern l’ha
previst.

Pel que fa a l’esmena 14933, on es proposa aquesta dotació
de 12 milions d’euros per restituir a les seves necessitats
mínimes i imprescindibles el pressupost de personal docent. Jo,
de ver, no sé com han estat avaluades aquestes necessitats
mínimes i imprescindible que pugen a aquests 12 milions
d’euros ni crec que el Govern hagi deixat un forat tan
extraordinari de desatenció en aquestes qüestions tan bàsiques.

I ja acab. Quant a aquest bloc de què hem parlat tots, se n’ha
parlat abans amb el Sr. Munar, vostè una altra vegada i els
diferents portaveus, que és el que es refereix a protegir els
modismes, els anglicismes, etc., en comissió ens va dir, quan jo
li vaig dir que eren unes esmenes d’un cert surrealisme, vostè
em va dir que eren esmenes testimonials, però importants per al
seu grup parlamentari; a mi m’ha semblat sentir que el Sr.
Munar deia que no eren important per al grup parlamentari, però
tampoc no entrarem en discussió. El que sí no ha escatit, Sr.
Gornés, és que se’ns proposen per promoure els anglicismes a
més de tenir-los ben recollits, com els tenim ara a l'Alcover
Moll, aquest tresor de la llengua nostra, de la llengua catalana,
sorgit d’una iniciativa d’un personatge ilAlustre de Manacor i
també d’un gran menorquí, per tant, què n’ha de fer, a més
d’això que ja tenim?

I finalment, l’esmena 14909 fa referència a la possibilitat
d’iniciar un nou edifici per al Conservatori de Música de
Menorca, sembla ser que la situació és greu, que la situació és
d’emergència, aquesta diputada en veritat que és sensible a
aquest tema i pens que el Govern ho ha demostrat i pens que
s’hauria d’acceptar i votaríem a favor d’aquesta esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez. Senyores
diputades, senyors diputats. Començarem per les esmenes
parcials d’AIPF, del Sr. Mayans, com ell ha comentat, n’hi ha
un grapat que són bàsicament de caràcter local per a
Formentera, ja vàrem comentar en comissió que pensam que
algunes d’elles estan incorporats els objectius en els
pressuposts, però que no consideram oportú fer un excés de
nínxols d’afectació per a cadascuna de les polítiques, perquè
creen rigidesa dins la gestió pressupostària i encasellen en excés
les partides. Tot i que també li reconeixíem que n’hi ha una
sèrie que no estan incloses, com és el conservatori o extensions
de la universitat a Formentera, creim que en aquest moment s’ha
de fer l’esforç encara per millorar molt el d’Eivissa i tant de bo
que hi hagi recursos per també avançar amb la implantació a
Formentera, i és cert que el tema del museu s’ha trobat en un
moment difícil en el qual tots els museus existents a les Illes
Balears tenen un moment de retraïment i que no tendrà encara
el seu gran moment el Museu de Formentera, sembla, en aquests
pressuposts. Confiem que qualsevol evolució al respecte que es
pugui produir, aquesta obligació legal que hauríem d’establir
com una prioritat, també, de compliment, s’ha de fer l’esforç
perquè hi sigui.
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L’altra sí que és una qüestió més general, retirar 20 milions
d’euros d’IB3 per passar-los a Cultura i a Educació. Hem
d’insistir que menys de 60 milions per a IB3 d’una atracada serà
difícil. El que m’ha semblat, en la intervenció que vostè deia, és
que eren només per pagar només deute, no només és deute, és
pura situació també de tresoreria i de moltíssimes d’emissions
i de subministradors que esperen, és a dir, ja és una qüestió de
quasi, quasi, de seny regularitzar la situació d’IB3. 

Per cert, aprofit, al Sr. Munar, de fer-li unes messions ja que
havíem mesclat liquidació i pressuposts inicials que jo pos
messions aquí si vostè me les accepta en qualsevol moment que
la diferència entre IB3 i la Universitat serà molt millor la
liquidació del 2010 a favor de la Universitat, em referesc
sensiblement, no..., que la que ha tengut al 2007, al 2006 o al
2008, d’ençà que existeix IB3, però sobretot al 2007 que el
podem agafar de referència, ja posarem 2 a 1 o 3 a 1, al Sr.
Gornés també el convid a posar les messions, jo no ho sé,
perquè serà 31 a 12, però m’agrada fer aquestes messions amb
vostès.

(...) amb les del Partir Popular hi ha aquesta empenta en
educació infantil, ho compartim, crec que s’ha fet un esforç, si
continua, però les mesures del possible no apunten a poder-hi
fer millores. Sí que seria necessari millorar la Universitat, però
també el moment de retraïment du a aquesta dificultat per
suplementar recursos. Insistim que estam per damunt el 2007,
però no per arribar als nombres que ens plantegen, perquè
insistesc, els nombres que ens plantegen no surten bàsicament
d’enlloc perquè van afectant i afectant partides fins que han
superat amb escreix la inicial i no diuen d’on treuen els
recursos, i de normalització lingüística. És clar, aquests clams
d’amor al país compartit, Sr. Gornés, que em feia, quan m’ha
deixat sense recursos tota la Direcció General de Política
Lingüística, resulta bastant complicada, ja sé que vostè creu que
s’hauria de dedicar el que quedi, el que quedi.... modismes, però
és clar una vegada que m’ha desmantellat tota la política
lingüística del país comprendrà que aquesta coalició que em
planteja de lluita per les senyes d’identitat em resulta poc
creïble, poc versemblant.

Quant a tota la qüestió de personal, tant de bo!, ja voldria
poder passar als 12 milions aquests addicionals, 13,8 que
plantegen, però em desmantellen moltes altres conselleries, de
tot ordre, (...) de la 64000 d’inversió, jo li faig veure que la
inversió avui està tota agafada pràcticament damunt els topalls
d’endeutament i que no la pot passar tranquilAlament a capítols
1 i 2 perquè em desquadra el finançament de pressuposts, però
en tot el tranquilAlitzaré i li diré que la variació de 64000, de la
inversió immaterial, que ha duit aquest govern baixa any a any
les puntes de la 14000 clàssica que havia establert el Partit
Popular que si l’estudia és una pujada realment espectacular a
tots els anys que torna el Partit Popular. Per tant, no passi pena
que baixa, és veritat, no als nivells que ara vostè la deixaria,
pràcticament al trespol, no?

Els desplaçaments s’haurien de millorar, s’ha fet un esforç,
aquests 450.000 euros, ens demanen 1,3 milions, creiem que no
és possible. En tot cas, s’ha de fer aquest esforç i s’ha d’exigir
a l’Estat, la pluriinsularitat és una obligació de l’Estat que hem
de cobrir, no ho podem esperar, és cert, però sobretot la
demanda s’ha de fer davant l’Estat. Així ho diu la Constitució
i així ho diu el sentit comú.

El Conservatori de Menorca, li aprovarem aquesta esmena,
creim que és important aquest compromís, per tant el durem a
terme, tant de bo també hi pugui haver una ampliació a les
escoles de música, però en aquests moments no ens hi podem
comprometre. 

En els equipaments culturals locals, n’hi ha una d’una
manera i una d’una altra, creim que és complicat. El Teatre
Principal d’Inca és evident que el Govern com un dels seus
components haurà de finançar les obres que s’hi duguin a terme.
En aquests moments no hi ha un projecte definitiu i no crec que
l’única fórmula hagi de ser posar tots els doblers el primer any
tal i com ens planteja a aquesta esmena. En tot cas, ara mateix
som al punt que som i la resta de propostes -ja dic- surten com
diu de normalització lingüística i crec que no és positiu.

Hi ha aquesta esmena -i, Sr. President, acab- no em referiré
tant als modismes com a la idea que el Govern ha d’acollir les
editorials de llibres de text, no es creu que les editorials siguin
professionals, no es creu que les consignes de la Universitat o
els criteris de la Universitat sobre la llengua i ens diu que hem
de collir els llibres de text i els hem de traduir no als modismes
que hi ha al país, sinó als territorials que d’alguna manera -i
sorprenentment- coincideixen en cada una de les illes. No hi ha
cap científic que ho digui, però el Partit Popular s’ha entestat
que els modismes coincideixen amb els territoris de les illes, no
amb els locals, no, amb els territoris de les illes i nosaltres hem
de traduir els llibres de text. Crec que hi ha feines molt més
importants. 

En aquests moments, a vostè li doldrà més o li doldrà
menys, però la cohesió social del país necessita que la llengua
que explicam als estrangers, que la llengua que explicam a tota
la comunitat integrada no... és a dir, el nivell d’erudició...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... que vostè apunta és important que el mantenguem, és
important que tant de bo tots els modismes es mantenguin al
país i tothom conegui els anglicismes de Menorca, però en
aquest moment tenim reptes més acuitants.

I la darrera, els solars sí que no els hi aprovarem perquè els
solars creim que són d’aportació municipal, hi ha moltíssims
d’ajuntaments que han fet un esforç urbanístic per aportar solars
i creim que crearíem greuges inacceptables si ara el Govern es
dedicàs a comprar equipaments, que moltíssims d’ajuntaments
que han gestionat bé el seu patrimoni municipal del sòl han
pogut aportar com una càrrega de les urbanitzacions. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Morillas. Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, señoras
diputadas, el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda y
Presupuestos ya ha definido su voto en contra de las enmiendas
parciales presentadas por los grupos AIPF y Popular a los
presupuestos de esta sección. Argumentaré algunas cosas para
dejar clara nuestra posición y anunciaré nuestra propuesta de
transacción a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Empezaré valorando las enmiendas relativas a
infraestructuras presentadas por el diputado de AIPF. Des de la
Dirección General y Planificación de Centros de la Conselleria
de Educación y Cultura y dentro del Plan de infraestructuras
2010 se llevan a cabo tanto la reforma como la ampliación de
centros educativos en Formentera como también la construcción
de un nuevo colegio público presupuestado y estando a la espera
del solar por parte del Consell de Formentera, como también
dentro del Plan de obras menores el refuerzo de aulas de
informática del IES Marc Ferrer, dentro de la modernización
educativa que se lleva a cabo en todos los centros de les Illes
Balears.

Las enmiendas relativas a la formación profesional, desde la
Dirección General de Formación Profesional se tiene en cuenta
y prevé la mejora de los programas de cualificación profesional,
también en lo que se refiere a la ampliación de los programas de
formación profesional en Formentera y como ya comentó el
conseller en comparecencia en la Comisión de Educación y
Cultura, se tiene que dar la demanda suficiente del alumnado
para llevar a adelante algunos cursos.

En relación a los ciclos de formación profesional que se
imparten a distancia, se estudian las necesidades de nuevos
servicios atendiendo a las nuevas demandas y se prevé mejorar
lo ya existente.

En cuanto al Conservatorio de Música de Formentera y la
escuela municipal desde la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente se estudia la capacidad
real para llevar a término esta separación en las mejores
consideraciones para el conservatorio y para los alumnos que
haya matriculados, mientras tanto en el primer trimestre del
2010 se inaugurará el nuevo conservatorio en Ibiza que dará un
servicio de calidad a las pitiusas. 

En relación a la implantación de nuevos cursos
universitarios, este tema es competencia de la UIB, como
también la enmienda que hace relación a potenciar los servicios
técnicos de agricultura en la isla de Formentera mediante un
convenio con FOGAIBA. Esto es competencia de la Conselleria
de Agricultura.

La enmienda que hace relación al Museo de Formentera y a
la financiación de éste, esta financiación será realidad en el año
2011.

Ahora pasaré a comentar las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular, como he hecho anteriormente les
agruparé por afinidad. Las que hacen referencia a
infraestructuras y nuevos equipamientos educativos las
votaremos en contra por encontrarse algunas de ellas dentro del
Plan de infraestructuras 2010, la que hace referencia a la
ampliación del Colegio Público Santa Gertrudis en Santa
Eulàlia, por ejemplo, y otras dentro del Plan infraestructuras
2011 y otras de estas enmiendas incluidas dentro del Plan de
infraestructuras 2008-2009, una de ellas relativa al nuevo
colegio Sa Bodega en Ibiza, en estos momentos está a punto de
licitarse. 

La enmienda sobre la construcción de un colegio público en
San Antonio de Ibiza el proyecto está finalizado llevándose a
cabo mediante la cesión de crédito, como también el colegio
público en Llucmajor, el proyecto está terminado y entregado al
ayuntamiento, llevándose a cabo mediante la cesión de crédito
se prevé la licitación a principios del 2010.

La Conselleria de Educación y Cultura dentro del Plan de
infraestructura 2012-2015 ya prevé llevar a cabo la
transformación del antiguo colegio público de Sa Bodega en
escuela de adultos como también la construcción de una escuela
oficial de idiomas en Ibiza, la reforma del Colegio Público Sant
Jordi en el municipio de Sant Josep y la construcción de una
escuela nueva de una línea en substitución de la escuela Pere
Garau de Son Macià en Manacor.

En cuanto a la construcción de nuevos centros educativos en
algunos casos se está pendiente de la cesión del suelo para
construir por parte de los ayuntamientos. El suelo escolar viene
dado por la ordenación municipal y la reserva de los consejos
insulares.

Quiero decir también que la conselleria no tiene
competencias en materia de rehabilitación ni de adquisición de
edificios municipales, pero la conselleria competente tiene una
línea de subvenciones para la rehabilitación de edificios. En
relación con las escoletas, quiero decir que desde la conselleria
se hizo la convocatoria para la creación y consolidación de
plazas escolares 2008, a los municipios que se acogieron a esta
convocatoria se les concedió tanto la ayuda para crear plazas
como la consolidación de las existentes. 

En el segundo bloque de enmiendas relativas a Cultura,
algunas de estas enmiendas no son competencia de la
Conselleria de Educación. La que hace referencia a la
rehabilitación del Teatro Municipal de Mahón así como también
la remodelación del Teatro de Inca.

La Conselleria de Educación y Cultura en relación a la
enmienda número 14910 prevé una partida para sufragar el
coste de las escuelas de música y danza de las Illes Balears y
hay que tener en cuenta también la gran inversión que la
conselleria hace en los estudios elementales de música. A este
grupo votaremos en contra, exceptuando la número de registro
de entrada 14909 que hacer relación a la construcción del nuevo
conservatorio de música de Menorca, proponemos al Grupo
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Parlamentario Popular una transacción que seria “el IBISEC
aceptará una parte de su presupuesto para iniciar los trámites
exactamente de 300.000 euros”.

Otro tercer bloque que también votaremos en contra,
agrupadas en educación, las que hacen referencia a las becas y
subvenciones para transportes a estudiantes en las diferentes
islas, la conselleria tiene presupuestada una partida también,
como también están las subvenciones de los diferentes consells.

En relación a la enmienda que hace referencia al personal
docente, la conselleria prevé las necesidades mínimas e
imprescindibles del personal docente como también las
transferencias a los centros concertados y cumpliendo los
acuerdos con los sindicatos para 2010 se librará la cantidad de
1.800.000 euros. Desde la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente también se garantizan las
condiciones para aumentar las plazas de nuevos alumnos de
formación profesional en contestación a la enmienda que hace
referencia a este tema.

En relación a la enmienda que hace referencia a las
transferencias de la Universidad para el 2010 suponen este año
un 11% más que en 2007. En el último bloque...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, por favor, Sra. Diputada.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Sí, ya termino. En el último bloque he dejado las enmiendas
que hacen referencia a los modismos y al léxico propio de las
Illes Balears en los medios de comunicación, la recuperación de
los anglicismos de Menorca y la adaptación de los libros y
material escolar a los modismos y léxico propio de las Illes
Balears, el Estatuto de Autonomía en su artículo 35 dice: “la
institución consultiva para todo lo que hace referencia a la
lengua catalana será la Universitat de les Illes Balears”. La UIB
se ha mostrado contraria a las modalidades que no tienen base
científica. Los alumnos de las Illes Balears han de estudiar en la
modalidad estándar que es la modalidad propia del estudio por
lo cual también votaremos en contra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam al debat número 6 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 14, Conselleria d’Economia i Hisenda, a
les seccions i entitats afins.

Té la paraula per defensar les esmenes el Grup Parlamentari
Mixt AIPF per cinc minuts, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Són dues esmenes que fan referència a un
tema que afecta totes les illes menors quant a oficines
liquidadores, a la comissió vaig dir que hi havia un rumor
bastant fundat que es volien suprimir aquestes oficines
liquidadores que fan una funció important a totes les illes
menors quant a liquidar l’impost que devingui de qualsevol
operació mercantil o per herència, que és quan un té el termini
màxim per liquidar aquest impost; se’m va dir que no, que
simplement el que es faria era que l’Agència Tributària
assumiria els serveis que donen aquestes oficines. Per tant, no
sé el PSOE, això, com ho qualifica, si ho qualifica com a fusió,
desaparició o com ho deu voler qualificar, però la meva
pregunta és, què passarà amb aquest personal?, perquè
l’Agència Tributària no té personal qualificat per fer aquesta
feina.

Una altra esmena que he presentat és quant a potenciar
l’Agència Tributària en cas que succeeixi el que se’m va
anunciar i per a altres serveis que es donen també a les altres
illes, també es pot extrapolar a les altres illes. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al Grup Parlamentari Mixt, Sra. Marí... Sra.
Marí, si és tan amable, si vol intervenir... No intervé ningú del
Grup Parlamentari Mixt.

Bé, els comunic que mitjançant escrit del Grup Parlamentari
Mixt-2 queda retirada l’esmena 14555.

Així idò, donam la paraula al Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, no tenim el conseller d’Hisenda amb qui volia debatre
per tal de poder-li explicar l’esmena a la totalitat, però bé,
continuarem igualment.

Des del Partit Popular hem presentat una esmena a la
totalitat a la Conselleria d’Economia i Hisenda com una manera
d’expressar el nostre desacord amb la manera en què aquesta
conselleria ha articulat aquests pressuposts, que no preveuen els
mecanismes necessaris ni les mesures adients per fer front a la
situació econòmica tan greu que viu la nostra comunitat amb
una atur desgavellat i uns indicadors econòmics d’allò més
negatiu.

Aquesta esmena a la totalitat és un no estam d’acord en
diferents aspectes i actuacions de la conselleria que ara
explicaré un a un. 

En primer lloc, no estam d’acord amb el plantejament
econòmic i financer que s’ha fet per als pressuposts de la CAIB
per al 2010. Ja ho vàrem dir a l’esmena a la totalitat dels
pressuposts, són els pitjors pressuposts en el pitjor escenari i
avui ho he de repetir perquè és des d’aquesta conselleria que
s’han elaborat aquests pressuposts i per això en coherència amb
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l’esmena a la totalitat és avui també lògic que presentem una
esmena a la Conselleria d’Economia i Hisenda també a la
totalitat. 

En segon lloc, no estam d’acord com des de la seva
conselleria s’apunta a l’endeutament quasi bé com l’única
solució pressupostària en aquest moment de crisi i es vol
justificar amb la inversió pública a realitzar. Segons aquest
govern la inversió pública ha de ser el motor econòmic de la
recuperació de la nostra economia, i nosaltres no hi estam
d’acord. Pensam que juntament amb la inversió pública també
s’ha d’impulsar i facilitar la inversió privada. La inversió
pública no és l’única solució en aquests moments de crisi i
aquest govern ha oblidat totalment impulsar la inversió privada,
la inversió d’emprenedors, d’empresaris i de PIME que també
són el nostre motor econòmic. No pot ser que el motor
econòmic de la comunitat sigui només la inversió pública i amb
aquesta premissa justifiquen un endeutament fins al límit.

Un altre dels motius que justifiquen l’esmena a la totalitat de
la seva conselleria és en tercer lloc que per al 2010 aquesta
conselleria ha quedat buida de contingut una volta que li ha
fugit innovació i just ha baixat un 15%. Pensam que després de
quedar sense innovació aquesta conselleria hauria de baixar
molt més d’un 15%, ja que ha quedat òrfena d’activitats
productives i, per tant, per ser una mera gestoria, un mer gestor
comptable s’haurien pogut fer més esforços a retallar personal
i despesa corrent.

En quart lloc, aquesta esmena a la totalitat és un no estam
d’acord amb els resultats de la negociació que s’ha duit a terme
del nou sistema de finançament autonòmic, que per a l’any 2010
just suposarà 330 milions d’euros quan la xifra esperada era,
com a mínim, de 500. Aquest nou sistema, avui està més clar
que no mai, ha estat un fiasco com el varen titular els seus socis
de govern, no només perquè amb més finançament autonòmic
tenim un pressupost més baix, sinó perquè és un sistema que no
garanteix que arribem a la mitjana de finançament estatal, i tant
és així que els seus propis socis de govern han hagut d’esmenar
el projecte de llei en el Senat, perquè no es creien que fos tan bo
com el Sr. Antich ens va voler fer veure.

En cinquè lloc, aquesta esmena a la totalitat és un no estam
d’acord que per al 2010 no es prevegin noves transferències de
competències als consells insulars. La seva conselleria, de
moment, no ha sabut tancar acords amb els consells respectius
en matèria econòmica per fer possible el traspàs de
competències, i ja duim dos anys; és a dir que no s’haurà fet res.

En sisè lloc, aquesta esmena a la totalitat també és un no
estam d’acord que no s’hagin sabut preveure mesures per
millorar la liquiditat de la comunitat autònoma envers els seus
proveïdors, empreses, entitats i particulars que sofreixen la falta
de tresoreria del Govern. També han sofert aquesta situació els
consells i els ajuntaments i per al 2010 no hem vist cap mesura
innovadora ni diferent que no suposi un cost financer, com és el
Confirming. Des de la conselleria es paga tard i malament, amb
les conseqüències negatives que té per a la tresoreria.

 Vostè -bé, no hi és, però bé-, el Sr. Conseller s’ha cansat
moltes vegades de posar en circulació i de dir que posava en
circulació milions i milions d’euros per pagar, però la realitat és
que hi ha molts de proveïdors avui que encara no han cobrat; hi
ha molts ajuntaments avui que no han cobrat els convenis
compromesos i els consells insulars pateixen una falta de
tresoreria important a causa del seu impagament.

En setè lloc, aquesta esmena a la totalitat també és un no
estam d’acord que no s’hagi previst per al 2010 una millora del
finançament dels consells insulars i dels ajuntaments, i açò que
s’han aprovat diferents propostes per unanimitat en el Parlament
sobre aquests assumptes, solAlicitant redefinir competències de
cada administració i solAlicitant un finançament just per als
consells insulars i per als ajuntaments. En aquest apartat és molt
important destacar que amb dos anys han estat incapaços
d’iniciar la Llei de finançament dels consells insulars; cap
d’aquests dos reptes, llei de finançament i millora del
finançament local, és a l’agenda de la conselleria de l’any 2010.

Per una altra banda, pel que fa a les entitats adscrites a la
conselleria, a les quals també hem presentat esmena a la
totalitat, cal destacar l’esmena a l’Agència Tributària. Aquest és
un organisme previst pel nostre Estatut i del qual esperàvem
molt; però quin ha estat el resultat dos anys després? Ha estat
que la mateixa feina que ens feia la Direcció General de Tributs,
ara la fa l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb un cost
addicional de 2,5 milions més a capítol de personal i 3 milions
més en concepte de despeses financeres. És a dir que el que el
2008 ens costava amb la Direcció General de Tributs 8.450.000
euros, ara ens costa 13.803.000 euros, un increment de 5,5
milions d’euros de cost.

En resum, l’Agència Tributària de les Illes Balears ens ha
sortit molt cara i el que és més important de tot: quin canvi a
millor han notat els ciutadans de les ILles Balears amb la posada
en marxa d’una agència tributària pròpia que justifiqui un cost
afegit de 5,5 milions d’euros anuals? Cap.

Pel que fa a l’esmena a la totalitat de la societat anònima
Parc Bit Desenvolupament, ve justificada pel fet que quedi
separada d’innovació, entenem que Parc Bit no es pot deslligar
de la conselleria que gestiona Innovació i per tant creim que és
un error que estiguin separats, açò suposarà descoordinació i
falta de conjunció en els objectius. Per altra banda, el fet que
Parc Bit només hagi previst la seva extensió a Menorca i no
també a Eivissa, és motiu d’una esmena parcial per part nostra.
Consideram que s’hauria d’habilitar una partida per poder posar
en marxa un parc bit a Eivissa.

Per cert, també volia fer una petita referència al Parc Bit
previst a Alaior, a Menorca, ja que haurem de fer un acte de fe,
ja que en el pressupost no hi ha previst ni un euro, tot i que
sembla ser que vindrà via convenis.



3692 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 

 

En resum, si hem de posar una nota a la seva conselleria per
al 2010, no podem més que donar-li un suspens.

La Conselleria d’Hisenda s’ha desprès d’Innovació per al
2010, i açò no és criticable, respon a la potestat inequívoca del
president de la comunitat autònoma d’organitzar el seu govern,
ara bé, el que sí esperàvem és que aquesta conselleria passaria
a tenir més pes, més reptes en la consecució de mesures per
sortir de la crisi econòmica. I açò ha estat una decepció perquè
no ha estat així; amb la qual cosa la seva conselleria ha passat
a convertir-se en una simple gestora de la hisenda autonòmica,
i altres reptes ben importants no els contempla per al 2010, com
són la millora del finançament dels consells insulars a través
d’una nova llei de finançament de consells insulars; una millora
del finançament dels ajuntaments; una determinació justa de les
dotacions econòmiques del traspàs de competències que han
estat incapaços de tancar; una millora efectiva del finançament
estatal.

En què ha quedat tot açò? En res per al 2010, i és per tots
aquests motius que hem presentat l’esmena a la totalitat. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Torns en contra. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca, té la paraula el Sr. Barceló.

Sí, per què em demana la paraula, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, és que a la Junta de Portaveus hi havia pactada
la intervenció del conseller, en torn de rèplica, obrint torn
incidental, i jo crec que mai no s’havia vist en aquest Parlament
un menyspreu tan gran, en aquest cas, al grup majoritari de
l’oposició o a l’únic grup de l’oposició. Volem fer constar en
acta el menyspreu d’aquest govern cap al Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. També ens hagués agradat que hi
hagués hagut aquest torn incidental, lògicament, ara, no sé el Sr.
Manera, però jo estic disposat a cedir el meu torn si és
necessari.

Bé, el Grup Parlamentari del Partit Popular ha adoptat
l’estratègia de presentar esmenes de totalitat a totes les seccions
del pressupost, aquesta no és una excepció per tant, és una opció
ben legítima, però que, al nostre parer, denota que es posa per
endavant un intent de desqualificació global per damunt de
l’anàlisi acurada, rigorosa i fonamentada del projecte
pressupostari.

El nostre grup parlamentari anteriorment, tant quan era el
Grup PSM-Entesa Nacionalista, com el Grup Esquerra Unida i
Els Verds, quan era a l’oposició no presentava les esmenes a la
totalitat per sistema, depenia dels exercicis, depenia de les
seccions i es presentaven només esmenes parcials perquè,
malgrat discrepància sobre punts concrets, érem capaços de
valorar l’esforç que es feia en algunes seccions, i no negàvem
per norma i sense raonament que el Govern pugui tenir encerts
i propostes valuoses.

Això des del nostre punt de vista, de bon principi crec que
marca una diferència fonamental en la manera de fer oposició,
una oposició que bàsicament es dedica a fer crítica, sense tan
sols fer un intent rigorós d’avaluar les possibles bondats de les
propostes del Govern, i per l’altre costat, una oposició
constructiva que criticaria els aspectes que consideraria
negatius, però que alhora assumiria la part positiva que sempre
hi ha a l’acció de qualsevol govern. En aquests moments de crisi
econòmica precisament és on és més necessari que mai l’esforç
de tots i des del nostre grup parlamentari hauríem esperat de
l’oposició un major sentit, per tant, de responsabilitat en aquest
sentit.

Respecte de les esmenes a la totalitat que es presenten a la
Conselleria d’Economia i Hisenda, ja separada de la part
d’innovació, qüestió que lògicament a l’hora d’analitzar aquest
pressupost s’ha de tenir en compte, consideram que el
pressupost que es presenta avui és un pressupost adequat, tenint
en compte evidentment els recursos de què disposam.

És una reiteració d’altres debats, però és evident que ens
trobam davant una situació de vertadera crisi econòmica, d’un
exercici pressupostari per tant molt complicat, tant el vigent
com les previsions per a l’any que ve, també molt complicades,
sobretot per la davallada d’ingressos prevista, i que, des del
nostre punt de vista, marca, per tant, tot aquest pressupost del
país en general i de la Conselleria d’Economia i Hisenda en
particular.

Voldria fer referència, també n’ha fet referència la portaveu
del Partit Popular, al tema del nou model de finançament. No
insistiré massa en la posició que ha mantengut el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds en relació amb
el nou model de finançament. Ja vàrem dir en el seu moment
que, tot i que les previsions del que es rebrà per al 2009 i del
que està previst, per al 2010, incrementen i milloren les qualitats
que hi ha havia previstes, d’acord amb el model anterior, del
model del Partit Popular; en aquest sentit, per tant és certa
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aquesta millora, però així i tot hem dit en reiterades ocasions,
hem dit moltes vegades que estam per davall de les previsions
del que esperàvem, que el nou model de finançament
consideram que continua essent injust per a les Illes Balears. I
fins i tot, les previsions que es fan de cara al futur dependran
molt de l’evolució dels ingressos, dependran molt de l’evolució
econòmica i per tant són quantitats, d’acord amb el que tenim
ara en el 2009, amb les previsions que tenim el 2009, però de
cara al 2011, en el 2012 aquestes previsions s’hauran de tornar
a refer d’acord amb la situació econòmica d’aquell moment.

Hem de recordar, a més, que a pesar d’aquesta millora
pensam que seguirem a la part baixa de la mitjana estatal; hem
d’esperar a veure si s’acompliran aquestes clàusules que avui
per avui no són més que un compromís polític per part del
Govern de l’Estat i per tant veure, com deia, si aquestes
clàusules s’acompliran o no. Com vostè hi ha fet referència,
efectivament, el nostre grup en el Senat ha presentat una
esmena, una esmena recollint esmenes de la plataforma a favor
del finançament, la plataforma on hi ha el Cercle Financer i el
Cercle Econòmic, per tal de fer les correccions legislatives
oportunes; ha estat aprovada en el Senat i ara esperam que, una
vegada que vagi a votació al Congrés dels Diputats, compti amb
el suport de tots aquells grups parlamentaris que també li varen
donar suport en el Senat i d’aquells que no ho varen fer en el
Congrés, en el Senat, perdó; en concret, em referesc al Grup
Socialista, el qual no va votar a favor de l’esmena d’equiparar
i de garantir la mitjana del finançament estatal. Crec que
aquesta esmena és bona per a les Illes Balears i seria bo que tots
els grups amb representació en el Congrés dels Diputats i que
també tenen representació en el Parlament de les Illes Balears
hi votassin a favor.

En general, som davant uns pressuposts marcats per
l’austeritat, per tant s’ha d’encoratjar tot el Govern i en concret
el conseller d’Economia i Hisenda a la tasca difícil que li
correspon, d’execució pressupostària per al pròxim any, tant pel
que fa a la seva conselleria com a la del conjunt del pressupost
del país, perquè la veritat és que creim que s’ha fet un gran
esforç, però no queda més remei, amb els números que tenim,
amb aquesta situació econòmica que tenim, som ben conscients
que executar aquests pressuposts no serà tasca fàcil, sobretot per
assegurar que els serveis bàsics quedin garantits. Crec que un
dels objectius del Govern precisament serà garantir aquests
serveis públics, garantir que tots els serveis públics es puguin
dur a terme, que és puguin desenvolupar i que no es vegin en
absolut afectats per aquesta baixada del pressupost de la
comunitat autònoma, i no hauria de ser, com deia, precisament,
en els serveis bàsics.

També destacaria, en concret, pel que fa a aquests
pressuposts de la Conselleria d’Economia i Hisenda, que es
mantenguin els números prevists a la secció territorial, a la
secció 32, ens territorials; crec que a l’actual moment de crisi
econòmica és important mantenir les aportacions als consells
insulars. És evident que els consells insulars, en aquesta etapa
de noves competències, de descentralització, de competències
que han d’anar rebent, han de tenir els recursos necessaris, els
recursos pertinents, també hauran de fer un esforç d’austeritat,
però és molt important garantir els recursos necessaris, com
deia, perquè els consells insulars també puguin acomplir els
seus objectius marcats.

Pel que fa a les esmenes concretes, quant a l’esmena que
vostès proposen, de manteniment de les oficines liquidadores,
a Menorca, Eivissa i Formentera, també AIPF, volem expressar
la nostra preocupació, efectivament, pel servei que es dóna,
esperem que no se’n ressenti el servei que es dóna als ciutadans;
tampoc l’eficiència de la recaptació, i estam convençuts que es
farà un esforç des de l’Agència Tributària en aquest sentit, i per
aquest motiu votarem en contra de les esmenes que s’han
plantejat en aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, els
pocs que som a la Sala.

(S’escolta una veu de fons que diu: no, no, y por aquí, por
aquí (...))

I por aquí también, por aquí también. En primer lloc, vull
lamentar que el conseller d’Economia i Hisenda no hagi pogut
obrir un torn ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, si són tan amables.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Si pogués començar, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no passi, ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Rodríguez, si és tan amable.

Sr. Carretero.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, lamentar que el
conseller d’Economia i Hisenda no hagi pogut escoltar la
portaveu del Partit Popular i no hagi pogut obrir un torn
incidental, estic convençut que ha estat a causa de l’avanç
horari, ens hem avançat més d’una hora sobre l’horari que tots
teníem previst i que crec que hauria estat prou positiu, encara
que també val a dir, Sr. Conseller, que vostè ja ha explicat en
multitud d’ocasions les bondats, les característiques i els
posicionaments polítics respecte dels pressuposts per al 2009,
per tant no hi ha cap problema en aquest sentit.

I dir que la manca de respecte quasi quasi estam empatats,
si proporcionalment vostès compten el nombre de diputats que
té cada grup ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... que té cada grup ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Dit açò, dit açò, també he de dir que el Partit Popular
tampoc no va considerar tenir a bé defensar les seves pròpies
esmenes a aquesta secció, a aquesta conselleria, va considerar
que no era adient argumentar i defensar les seves pròpies
esmenes a la comissió, i per tant nosaltres el que hem hagut de
fer és escoltar la seva portaveu i analitzar els seus arguments per
poder donar rèplica.

En primer lloc, ha dit que estaven en desacord amb la forma.
Jo no ho entenc, s’ho faci mirar açò de les formes, jo no he
entès aquesta crítica.

Després ha fet la referència a l’endeutament, tampoc sense
dir si anàvem be o anàvem malament.

On sí que s’ha posicionat d’una manera clara el Partit
Popular ha estat amb la necessitat d’ajudar a la inversió privada,
en el sentit que la inversió pública per ella tota sola doncs no és
suficient per ajudar a sortir d’aquesta situació de crisi en la qual
ens trobam.

Dit açò, el Grup Parlamentari Socialista considera que hi ha
moltes propostes en el pressupost, nosaltres confiam amb els
àmbits de participació, de diàleg, de concertació, com és Mesa
de l’Economia, i incentius per impulsar la inversió privada n’hi
ha i molts.

Dit açò, tots els experts mundials, i no ja en Krugman, sinó
tots, estan d’acord, si en qualque cosa hi ha consens i unanimitat
és que la inversió pública és absolutament imprescindible en
aquests moments com a palanca dinamitzadora de l’economia.

Després han parlat del fiasco que representa el finançament
autonòmic, ja hi podrem entrar en aquesta afirmació. Han
lamentat que els consells insulars no rebin més dotacions, més
competències i val a dir que les transferències cap als consells
insulars és de les molt poques partides que creixen per al 2009,
per tant és una crítica bastant poc fonamentada.

També veig que darrerament s’ha posat de moda per part del
Partit Popular criticar l’Agència Tributària, jo em pensava que
havia vist un consens en aquesta sala respecte de la creació de
l’Agència Tributària, però ara els ha agafat per criticar aquesta
Agència Tributària.

I per acabar, el Partit Popular li ha posat un suspens, jo
francament una nota diferent, venint d’on ve, em preocuparia.

Bé, i per acabar, després, com sempre, ha reclamat moltes
millores.

Arribat a aquest punt, i com que es tracta de la Conselleria
d’Economia i Hisenda, que és una conselleria que ha de tenir
una visió transversal, una visió global de tot l’àmbit de govern,
li resumiré el que ha passat fins a aquesta hora en aquest debat
de pressuposts. 

En el primer debat el portaveu del Partit Popular reclamava
més recursos per a la participació ciutadana, més subvencions
a entitats. I ha arribat a la conclusió i ho he repetit varies
vegades, que no apostam pels ciutadans. Després en el segon
debat han demanat, la Sra. Vinent, que les partides que fan
promoció turística mai no són suficients, mai, i ha arribat a la
conclusió de què no apostam pel turisme. En el tercer debat,
sobre educació, també el Sr. Munar ha dit que era absolutament
insuficient i que no apostam pel coneixement; i a mi, com que
m’agrada agafar notes, agafava les conclusions de cada un i “no
apostam, no apostam i no apostam”. 

Els he de fer una aposta i ara que som pocs faré una aposta.
Em pos el que vulguin que després d’aquest debat diran,
argumentaran que no apostam pel medi ambient, després diran
que no apostam per la seguretat, evidentment que no apostam
per la sanitat i rallaran de què són uns pressuposts antisocials,
no apostam pel treball, no apostam per l’agricultura, no apostam
per la indústria, no apostam pel comerç, no apostam pel
transport, no apostam per la mobilitat, i no apostam per les
noves tecnologies. En conclusió, aquest govern no aposta per
res i el Partit Popular aposta per tot. Aquesta és la conclusió a
què arribam en aquest debat i per tant, no ha cap sorpresa
perquè és la línia de coherència que ha agafat el Partit Popular
i, per tant, no té cap tipus de credibilitat. I el que demostra és
que no hi ha una alternativa real. El que demostra defensar
aquests posicionaments a cada secció, que no n’hi posa prou, el
que demostra és que no hi ha un model alternatiu capaç de fixar
clarament quines han de ser les vertaderes prioritats polítiques
d’aquest govern, entre altres coses perquè crec que estan ben
marcades i crec que el Govern ha fet el que havia de fer.

Per tant, com deia, fins aquí cap sorpresa. El que sí ha estat
realment sorprenent, jo francament he quedat...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables. Sr. Rodríguez.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

El que realment ha estat sorprenent i ha estat una novetat en
aquest Parlament ha estat el posicionament clar i rotund a favor
de l’endeutament que ha fet el Partit Popular a través del seu
portaveu en àmbits d’educació. El Sr. Munar ha dit que ell
estava a favor de l’endeutament, ja que ell era d’una ala liberal
o una cosa així. Jo crec que arribats a aquest punt, el Partit
Popular s’ho hauria de fer mirar, a açò, hauria de cridar a files
el Sr. Munar i aclarir aquest punt. Ho dic perquè he sentit
crítiques molt dures per part del Partit Popular pel que fa a
l’endeutament, fins al punt que un portaveu destacat del Partit
Popular a un debat a mi em va dir que l’endeutament era una
indecència, i arribats a aquest punt li vagi dir, “miri, perdoni, és
que m’he casat i he demanat una hipoteca i m’he endeutat per
poder viure a una casa, si vostè troba me’n vaig a viure sota un
pont”. Açò era el concepte que tenia de l’endeutament el Partit
Popular, que era una indecència i tal,  i ara vénen a defensar que
l’endeutament està molt bé, etc. Açò és perquè puguem veure
fins a quin punt les incoherències sorgeixen una rera l’altra.

I després també respecte del finançament autonòmic, vull
aclarir que i tant, i tant que no és el mateix que si diu una cosa
el Partit Popular i diu el mateix el BLOC no és el mateix! I
senzillament no és el mateix per la senzilla raó, òbvia i evident,
que el Partit Popular ha governat i a més, ho ha fet amb majoria
absoluta en el Govern central, ha governat i ho ha fet amb
majoria absoluta en aquesta comunitat i tots sabem quin ha estat
el posicionament polític enfront d’aquest debat de la
modificació del finançament autonòmic, que no és altra que
“España se rompe” i històries d’aquestes, sí, sí Sr. Pastor! Jo
ho he escoltat i no pel telenotícies, ho he escoltat de líders del
Partit Popular que han vingut aquí a aquesta comunitat a dir que
açò del finançament autonòmic era de pedigüeños de la
“España se rompe”, etc. No és el mateix, per tant estan molt
poc autoritzats i tenen molt poca credibilitat i és un exercici de
molt poca coherència venir aquí a dir que açò del finançament
autonòmic ha estat un fiasco. Quan per primera vegada s’ha
iniciat un canvi de tendència i un camí cap una millora absoluta.

Respecte de les esmenes..., bé hi ha cinc esmenes a la
totalitat...

(Remor de veus i rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sigui concís, si és tan amable.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Són cinc esmenes a la totalitat, a la mateixa conselleria, a
l’Agència Tributària, a l’IBESTAT, al Parc Bit i a Caib
Patrimoni. Crec que la resposta ha quedat ja prou clara que no
compartim aquests temes. 

Després hi ha una afectació al Parc Bit d’Eivissa, també és
una esmena típica del PP, allà on posen 5 milions per aquí, però
no  diuen d’on s’han de treure. Supòs i vull pensar que no els
volen treure del Parc Bit d’Alaior, però com que no diuen d’on
els volen treure, deixarem el misteri una vegada més en aquesta
sala.

I perquè no es posin nerviosos, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica el Grup Mixt
AIPF vol intervenir? No vol intervenir. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria
lamentar profundament l’absència del Sr. Conseller, jo pensava
que vostè com a responsable d’aquests pressuposts seria tot el
dia aquí assegut, com supòs que també hi serà demà tot el dia.
I s’ha perdut, precisament, la seva conselleria que és el que li
queda a vostè per gestionar. 

Una volta dit açò, també voldria deixar constància que
donarem suport a les esmenes d’AIPF, com també donarem
suport a les esmenes d’Eivissa pel Canvi.

Per una altra banda i ja entrant a contestar el torn de rèplica
al BLOC, cregui’m, Sr. Barceló, que aquesta esmena està molt
ben justificada, li he donat fins a set raons, totes elles
justificades, no és una esmena a la totalitat perquè sí, sinó que
és una esmena que pensam que està totalment justificada. I jo
estic segura que si vostès no estiguessin avui al Govern, fins i
tot si no estiguessin condicionats per aquest pacte de govern,
vostès també presentarien a aquesta conselleria una esmena a la
totalitat, n’estic segura, perquè el que no em puc imaginar és
que el BLOC i PSM-Verds no pugui entendre o de qualque
manera pugui donar suport que no s’hagi fet ni una sola
transferència de competències als consells insulars en el que
duim de legislatura; no em puc creure que vostè pugui acceptar
que en dos anys i mig que ja duim de legislatura no s’hagi
iniciat la Llei de finançament dels consells insulars, totes dues
coses previstes a l’Estatut d’Autonomia i que semblava que
havien de ser el més important a posar en marxa dins aquesta
legislatura. I duim dos anys i mig i no s’ha fet res per millorar
el finançament dels consells insulars, ni s’ha posat en marxa
aquesta llei de finançament. Només per aquests dos motius ja es
mereix una esmena a la totalitat aquesta conselleria que és la
responsable de dur a terme aquestes coses.

A més a més, pel que també ha dit vostè, que m’ha vingut
adonat la raó en el tema del finançament autonòmic, un altre
motiu pel qual es mereix també una esmena a la totalitat. Si
vostès mateixos han hagut d’esmenar el text de llei en el Senat,
perquè vostès no estan d’acord ni estan segurs, ho ha dit vostè
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aquí mateix ara fa uns minuts, no estan segurs que garanteixi la
mitjana de finançament estatal. Per tant, una conselleria que té
com a única missió pràcticament ara aquestes qüestions, que
sigui incapaç de preveure res de tot açò per al 2010, a mi em
sembla que es mereix una esmena a la totalitat.

Per altra banda des del PSOE, veim que el Sr. Carretero en
lloc d’argumentar els motius pels quals no està d’acord amb
l’esmena a la totalitat que ha presentat el Grup Popular, s’ha
dedicat a contar-li al Sr. Conseller totes les coses que hem fet,
sense entrar en l’argument de si hi estan d’acord o no. I després
se n’ha anat, com sempre, pels cerros de Úbeda. Sr. Carretero,
jo crec que una vegada més vostè no ha entès res i com que no
li vàrem donar pistes a la Comissió d’Hisenda, perquè com
sempre aquest debat es fa a la totalitat, avui ha quedat
descolAlocat, avui no ha tingut arguments i no ha sabut per on
partir. 

Ens ha rallat del tema de l’endeutament i és clar que
nosaltres també en rallam, tampoc no ha entès el Sr. Munar,
amb el seu plantejament de l’endeutament. I tampoc no ens ha
entès a nosaltres quan he explicat que ens sorprèn que des de la
Conselleria d’Hisenda ara es vulgui vendre l’endeutament com
l’única solució pressupostària més adient en aquest moment de
crisi. Però si són vostès els que es varen passar tota l’anterior
legislatura criminalitzant l’endeutament i dient que el Partit
Popular havia endeutat aquesta comunitat autònoma. I ara
vostès en tres exercicis han endeutat el mateix que va endeutar
l’anterior legislatura el Partit Popular. Per tant, els qui han
canviat de xip són vostès i enhorabona perquè han vingut i han
tocat el terra i ara s’han de menjar les seves paraules i ara
resulta que el conseller ha de sortir defensant l’endeutament
com l’única possible solució en aquest moment de baixada
d’ingressos. Però tal vegada el que no sap el Sr. Conseller és
que mentre ell defensa l’endeutament, els seus companys de
govern es passen el dia posant excuses amb l’endeutament que
els va deixar el Partit Popular. Per tant, aquesta contradicció que
només viu el Partit Socialista o els partits que donen suport al
Govern és el que nosaltres volíem avui posar de manifest i per
tant, açò és el que hem fet.

Però pel que veig aquí, ningú no ha entrat a la qüestió de per
què no hi ha hagut transferències de competències als consells?,
per què no tenim encara una llei de finançament?, per què
aquest finançament autonòmic ha estat un fiasco?, i per què
aquests pressuposts per al 2010 no ens faran sortir de la crisi
econòmica? I com que aquesta Conselleria d’Hisenda no ha
donat resposta a totes i cada una d’aquestes preguntes, hem
hagut de presentar aquesta esmena a la totalitat, que mantenim
i que ja sabem que no l’aprovaran, però la mantenim i que està
més que justificada, perquè com deia la conselleria no ha previst
ni els mecanismes ni les mesures necessàries ni adients per fer
front a la crisi econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Economia i Hisenda per obrir una qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer de
tot, deman disculpes a la cambra per haver arribat tard a aquest
debat, motivat per un problema de canvi d’horari que no me
n’he assabentat, ho sento molt, és culpa meva, no té culpa més
que qui els parla. Deman disculpes a la cambra per aquest acte
que no és propi de la meva pauta de conducta quan estic
treballant en aquest tipus de temes.

Dit això, m’agradaria comentar-los algunes de les coses que
jo he sentit de la portaveu del Partit Popular. No em centraré en
allò que han dit altres diputats, perquè no em semblaria correcte
fer-ho. 

Jo només li vull fer un recordatori elemental del pressupost
de 2010, tal com s’ha elaborat i tal com s’ha presentat. És un
pressupost que d’entrada té un problema greu, que és un
problema de caiguda important d’ingressos prevists. Això ho
hem dit en distintes ocasions, aquests ingressos s’han avaluat
entorn als 1.000 milions d’euros i els hem hagut de rescabalar
o hem hagut de compensar aquesta forta caiguda d’ingressos per
la via de l’endeutament. No és cert en absolut, Sra. Diputada,
que el conseller d’Hisenda hagi criminalitzat el deute públic, en
absolut. Si vostè repassa el Diari de Sessions comprovarà que
jo mai no he criminalitzat el deute públic. El que he dit és que
en un escenari de crisi econòmica una de les eines més
plausibles és precisament l’endeutament públic, quan els
ingressos no arriben als nivells acceptables. I el que vaig dir en
el debat general de l’esmena a la totalitat, és que endeutar la
comunitat en època d’expansió econòmica és un exercici d’una
certa imprudència, i ho mantenc. Des d’un punt de vista
econòmic fer això és un exercici d’una certa imprudència. Quan
l’economia està creixent en més de dos punts, endeutar la
comunitat autònoma com es va fer i multiplicar per 2,5 el deute
públic d’aquesta comunitat en època de creixement econòmic,
quan l’economia privada tirava del carro, la veritat és que és de
manual, és un tema d’imprudència financera i en aquest sentit
reiter aquesta idea. 

No és així quan s’està parlant d’una contracció econòmica,
d’una caiguda d’ingressos, o d’una reducció de la generació de
renda, que és el que està passant ara i motiva que pràcticament
totes les economies del món, i ho subratllo -del món- estan fent
això. Aquesta és la política econòmica que està fent l’economia
americana, l’economia alemanya, l’economia francesa, etc. No
estam fent res excèntric en política econòmica, estam fent el que
pertoca en aquests moments. I és veritat, estam endeutant la
comunitat autònoma, és cert, jo ho vaig dir l’altre dia i estam
generant dèficit, correcte. És que no ens n’amagam, és així. La
veritat és que els números són els que són i no els amagam amb
ginys comptables, els deim tal com són. Aquesta és la situació.
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En aquest escenari de crisi econòmica severa, la inversió
pública és una eina, una palanca important, ho hem dit en
reiterades ocasions. I aquesta inversió pública arriba als 650
milions d’euros, euro amunt euro avall, dins del pressupost 2010
per via de l’endeutament públic. Pensam que és un instrument
fonamental al respecte. Per això quan vostè des d’aquesta
tribuna fa uns minuts em deia que l’endeutament públic..., si no
li dic exactament el que vostè m’ha dit, em disculparà, però crec
que haver entès de vostè que el conseller no té altra idea que
aquesta, que l’endeutament. Escolti, és que m’agradaria que
m’expliqués..., escolti amb 1.000 milions d’euros de caiguda
d’ingressos, m’agradaria que m’expliquessin com es pot fer això
si no és per la via de l’endeutament públic; a no ser que vostès
pretenguin un pressupost ortodox estrictament en política
pressupostària, que és n’ingresses 100 i en gastes 100, amb la
qual cosa deixes d’invertir, és una altra possibilitat, però
evidentment representa un enorme problema per a l’economia
privada i per a la capacitat de generar activitat econòmica i per
tant, creació de llocs de feina. Per tant, jo els demanaria una
mica de serietat sobre això, perquè el debat acaba sent molt
demagògic i sense excessius criteris sobre aquest aspecte.

Finançament autonòmic. Miri, el finançament autonòmic és
un procés que no s’ha tancat, la llei no està aprovada. Per tant,
difícilment es pot obrir el tema del finançament dels consells
insulars. Això ho vàrem dir des de la conselleria, obrirem el
debat dels consells insulars i del finançament, no pot ser d’una
altra manera, quan tanquem el finançament autonòmic. Ara la
llei està en marxa, s’ha aprovat pel Consell de Ministres, està en
tramitació parlamentària, i evidentment quan estigui aprovada
la llei i tenguem les dades absolutament tancades des d’un punt
de vista jurídic, evidentment el procés de finançament dels
consells insulars s’ha d’obrir. Però no m’adjudiqui una culpa
que no tenc en aquest punt concret. En tenc d’altres, però
aquesta no la tenc, perquè ja vàrem advertir que es faria el debat
de finançament -repeteixo la idea- quan es tanqués el
finançament autonòmic. El finançament autonòmic s’ha tancat
a nivell polític, a nivell del Consell de Política Fiscal, s’ha
tancat en el Consell de Ministres i està en tramitació
parlamentària. La llei no està aprovada encara, quan s’aprovi
podrem parlar d’engegar el que representa el finançament dels
consells insulars.

Home, jo discrep completament dels qualificatius que fa del
finançament autonòmic, vostè parla de fiasco, en discrep
completament. Estic segur que no ens posarem d’acord, com
tampoc no ens posarem d’acord amb altres matisos d’altres
intervinents en aquesta cambra. El finançament autonòmic, jo
els commín a fer una cosa simplement: que llegeixin la llei;
llegeixin la llei, no els deman que em creguin, llegeixin la llei.
És que de vegades opinam d’oïdes sense haver llegit els
documents; llegeixin la llei, i a la llei trobaran, entre altres
coses, tres elements importants, tres, que no són interpretables,
són objectius. 

Primer, s’actualitza la població; no havia passat això. Al
finançament autonòmic vigent, el finançament autonòmic vell,
per dir-ho d’alguna forma, com vostès saben molt bé la població
estava fossilitzada a l’any 99, no hi havia actualització
demogràfica; aquesta actualitza la població, i en una comunitat
que té un cert dinamisme demogràfic com és aquesta,
evidentment això ens convé molt, pens jo, és un element
absolutament diferent del que teníem abans. És una dada

objectiva, no és interpretable, és objectiva, està escrita. Segon
element: l’accés a la cistella d’impostos, del 33% al 50 i escaig,
en segons quins impostos fins i tot arribam a gairebé el 60;
tampoc no és interpretable, això, és una altra dada objectiva.
Vostès podran dir que hauria de ser el 70%; d’acord, podríem
discutir-ho, però no hi ha cap mena de dubte que l’avanç
objectiu és notori en relació al vell model de finançament
autonòmic. I el tercer element absolutament objectiu perquè està
escrit negre sobre blanc és la famosa disposició addicional, on
indica que aquelles comunitats autònomes amb fons de
suficiència negatiu com és el cas de les Illes Balears, i no
arriben al finançament per càpita mitjà, es corregirà aquesta
diferència a través del fons de suficiència; això no havia passat
mai, el fons de suficiència era un element gairebé intocable en
els models de finançament. 

Això ha passat en aquest model i són tres elements. Podem
discutir si el fons de competitivitat hauria de ser d’una manera,
hauria de ser d’una altra, si el fons de garantia podria ser d’una
forma o d’una altra, però del que no hi ha cap mena de dubte és
que aquests tres factors són factors inèdits, no estaven a
l’anterior model, i evidentment aquí hi ha una qüestió
fonamental que no podem perdre de vista: aquest model rutllarà
de forma rellevant si hi ha creixement econòmic perquè, si no
n’hi ha, malament rai, però ja els ho vaig dir l’altre dia: el
finançament de Balears, el de Catalunya i el concert econòmic
basc; si no hi ha creixement econòmic no hi ha més accés a la
cistella d’impostos, no hi ha més demografia, etc. Per tant la
condició sine qua non és aquesta. Per tant jo discrep
completament d’aquesta visió pessimista i, si em permet,
interessada del finançament de l’autonomia.

Pens que s’ha millorat notòriament, com crec sincerament,
i les dades acompanyen el que dic, que s’ha millorat
notablement la inversió de l’Estat, notablement, notablement,
tant en inversió pressupostada com en inversió liquidada. De
manera que amb tot això pens que les dades econòmiques,
seguint el fil de la seva intervenció, la hi volia rebatre en
aquesta direcció.

La meva conselleria ha disminuït el seu pressupost un 15%,
és de les conselleries que més ha reduït la seva assignació
pressupostària, i dintre d’aquí mantenim la força i mantenim
l’aposta per l’Agència Tributària, perquè l’Agència Tributària
és un instrument de l’Estatut d’Autonomia. Quan es va fer la
Llei de l’Agència Tributària hi va haver una certa unanimitat
aquí dintre perquè aquesta Agència Tributària assolís
protagonisme, assolís rellevància, assolís fortalesa. Anam en
aquesta direcció. I el tema de les oficines liquidadores
s’incardina dins aquest procés de racionalitat de la despesa en
un escenari de contracció, amb caiguda del 15% del pressupost
d’aquesta conselleria, i per tant és absolutament lícit que
explorem vies de treball que indiquin o que impliquin un estalvi
de 4 milions d’euros; és absolutament lícit que explorem
aquesta via de treball. De manera que estam en aquesta tessitura
per tirar endavant aquest projecte amb les oficines liquidadores
assumint les seves tasques per part de l’Agència Tributària i per
part del personal de l’Agència.

Res més, moltes gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, el primer que li he de dir és
que, clar, aquest ha estat un debat viciat perquè vostè no m’ha
escoltat, no ha sentit tot el que jo li he dit i, per tant, en moltes
de les coses que vostè potser ara aquí ha explicat, jo també ho
he dit d’aquesta manera. Per tant em sap greu perquè de qualque
manera sembla ara així un diàleg absurd.

Però bé, sí que li explicaré que, quant a l’endeutament, no el
criticam; jo el que he posat de manifest, i així ho explicat abans,
és que possiblement en aquests moments de baixada d’ingressos
aquest sigui un dels mecanismes més idonis. El que estam
criticant és que així com ara vostè accepta que està endeutant la
comunitat autònoma quan nosaltres, a la passada legislatura, per
també fer inversions públiques ens vam endeutar, es va
criminalitzar l’endeutament, i semblava que havíem hipotecat
per tota la vida la comunitat autònoma, i jo el que li deman per
favor és que si una altra vegada torna a governar el Partit
Popular que es deixi de criminalitzar l’endeutament del Partit
Popular, perquè sembla que aquí només hi ha un endeutament
bo, que és el que fan el Partit Socialista i els partits que donen
suport al Govern, i l’endeutament que propicia el Partit Popular
és hipotecar la comunitat i és el dimoni.

També li he dit que aquest endeutament no només s’ha de
dedicar a inversió pública; nosaltres també creim en la inversió
privada, i ens falten facilitats, impulsos a la inversió privada,
per a PIME, per a empreses, per a emprenedors; açò no ho hem
vist, i aquest era un dels arguments que jo li deia. 

I efectivament podem discutir si és millor endeutar-nos en
temps de bonança econòmica, si és molt millor, o és millor en
temps de dèficit. Jo li he de dir que si t’endeutes en temps de
bonança econòmica tens més capacitat de generar ingressos per
tornar aquest endeutament; per tant tan dolent, no ho és, és tot
el contrari, però bé...

Per una altra banda, quant al finançament autonòmic, bé,
vostè ens ho pot pintar molt bé, però m’agradaria que
m’expliqui com vostè entén que al final aquest model de
finançament autonòmic tan perfecte ha hagut de ser ja esmenat
en el Senat pels seus propis socis de govern; açò deu ser que tan
perfecte no és. Per tant nosaltres ho criticam, criticam diversos
aspectes que amb aquesta esmena potser quedin millorats, i
també criticam que aquest finançament vengui d’una manera
progressiva amb els anys. Nosaltres esperàvem ja per a l’any
2010 tenir fins a 500 milions d’euros, situar-nos en la mitjana de
finançament estatal, i no ens hi situam, només quedam en 330;
per tant jo crec que pot entendre perfectament que nosaltres no
estiguem satisfets amb la negociació que ha duit a terme en el
tema de finançament autonòmic.

I per acabar, en referència al que ha dit de l’Agència
Tributària, com que tampoc no m’ha escoltat i ha escoltat les
paraules viciades del diputat Carretero, jo li he de dir que
nosaltres sí que creim en l’Agència Tributària; l’únic que he
posat de manifest és que des que tenim en funcionament
l’Agència Tributària per fer més o manco el mateix que ens feia
la Direcció General de Tributs, ens costa 5,5 milions d’euros
més a l’any, 2,5 de personal i 3 milions de despeses financeres,
que açò, amb la Direcció General de Tributs, no ho teníem, i ara
tenim una agència pròpia però ens costa 5,5 milions d’euros
més. I quin canvi han notat els ciutadans de tenir una agència
tributària a no tenir-la? Posam de manifest açò perquè 5,5
milions d’euros són molts de milions d’euros.

En definitiva, Sr. Conseller, esper que si l’any que ve ens
tornam a trobar en aquest debat, sigui aquí present perquè ha
estat una llàstima i per tant no m’ha pogut sentir i, ja li dic,
potser haguérem pogut debatre d’una altra manera, però sí que
li he de dir, ja per acabar, que aquesta esmena a la totalitat per
descomptat la mantenim perquè tots i cada un dels arguments
que vostè tindrà ara l’oportunitat de llegir en el Diari de
Sessions la justifiquen i per tant pensam que és el millor per a
la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener.

(Aldarull a la sala)

Per contestar el Govern, té la paraula el Sr. Manera.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Sra. Diputada, no, un parell de precisions a aquesta
intervenció que acaba de tenir en relació a la meva prèvia. Bé,
jo li torn reiterar les meves disculpes. Ja no m’agenollaré aquí
davant per demanar més perdó. Disculpin que hagi arribat tard,
ha estat una culpa estrictament meva; jo ho reconec i ha estat
així. Per tant reiter les disculpes per això.

El debat, de totes maneres, pel que vostè està comentant, no
difereix gaire, pel que vostè ha dit, d’altres intervencions que
s’han sentit en aquesta cambra en relació als temes econòmics,
no hi ha hagut diferències notables amb intervencions d’altres
diputats que han intervengut en temes econòmics.

Anant a allò concret, endeutament bo o endeutament dolent.
Bé, en principi allò interessant és eliminar deute, en principi
qualificar l’endeutament com si fos un bacteri, és a dir, si és bo
o dolent, crec que no seria correcte, però el que no hi ha cap
dubte ni un, Sra. Febrer, el que no hi ha dubte ni un és el tema
de la conjuntura econòmica en la qual s’incardina
l’endeutament; això és molt important, perquè no és el mateix
endeutar-se en època d’expansió, quan realment l’empresa
privada -i vostè, el segon punt que li volia tocar enllaça amb
aquest, parla d’inversió privada- quan l’empresa privada tira del
carro, té major capacitat econòmica que quan no la té; quan no
la té evidentment el sector públic ha d’actuar d’alguna forma
com una palanca, com un motor de creixement, com una
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propulsió de la capacitat, i això és evident que si no tens els
recursos perquè els teus ingressos estan caient de forma
estrepitosa no tendràs altra alternativa més que o no fer res, és
una possibilitat, o endeutar-te. És que no hi ha altra possibilitat
al respecte.

La inversió privada. Vostè parla..., bé, diu una cosa que em
pareix sensata, és a dir, no únicament pel tema públic sinó pel
tema privat. Home, hi ha determinades accions, com algunes
que vostè comenta, que són difícils d’encabir en un procés
d’endeutament perquè la llei ho impedeix, algunes accions en
l’àmbit de l’empresa privada..., és a dir, que nosaltres ens
endeutem per finançar circulant, no ho podem fer perquè és una
despesa que no té res a veure amb despeses de capital ni en
despeses d’inversió. Allà on estam autoritzats a poder generar
deute públic és precisament en la inversió pura i dura, i en
aquest aspecte evidentment el que fa el sector públic és
protagonitzar ell les vies d’inversió.

Jo, Sra. Diputada, no he parlat en cap moment del fet que hi
hagi un model perfecte de finançament, ben segur que els
models de finançament són millorables; l’únic que dic és que
aquest model està a 180 graus de l’anterior, això és el que he dit
i ho mantenc, i no ho dic a tall d’interpretació, els commín a
mirar la llei, sobretot aquests elements que particularitzen
aquest model en relació a l’antic. Això és el que coment. Que
altra gent cregui que el model és perfeccionable i ha de fer
esmenes?, escolti, estan en el seu dret, cadascú que faci el que
trobi; el que el conseller d’Hisenda diu és que el model és un
model positiu per a aquesta comunitat autònoma, amb una
condició, i la vull remarcar perquè vull que quedi perfectament
enregistrat: si hi ha creixement econòmic. Això és fonamental,
si no hi ha creixement econòmic és fer vuits i nous; aquest
model, si volem que sigui un model dinàmic, aquest model o el
que sigui, això és que nosaltres deim i això és el que comentam.

Home, la gradualitat s’ha comentat per activa i per passiva
en distints debats. Les comunitats que estan dirigides pel Partit
Popular coneixen perfectament la gradualitat del model de
finançament des de fa mesos, des de fa molt de temps; ningú no
s’ha de sorprendre d’aquesta circumstància, que hi hagi el 70%
el 2009, el 80% el 2010 i la totalitat del model el 2011-2012.

Miri, jo per acabar discrep de les xifres que vostè dóna de
l’Agència Tributària. M’agradaria contrastar-les amb vostè
perquè els nombres que nosaltres tenim a l’Agència Tributària
no encaixen amb aquesta visió i, de fet, la millora que pensam
modestament que estam duent a terme dintre de l’antiga direcció
general de tributs a millorar el seu personal i capacitar funcions
per a la captació d’impostos, crec que ha de redundar en
benefici de la comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Atès que ja s’havien produït els torns
en contra i la rèplica, passaríem al torn de contrarèplica, per tant
té la paraula pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds..., no vol intervenir. I pel Grup Parlamentari Socialista...,
el Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot moltes gràcies, Sr.
Conseller, per explicar tan bé com ho ha fet vostè el que tots
nosaltres ja sabíem. La veritat és que ha explicat molt bé el que
ja ha repetit moltes vegades i que tots nosaltres ja sabem, i que
fins i tot m’atreviria a dir que la majoria de persones amb un
mínim de capacitat entén però, però, que el Partit Popular no
aconsegueix entendre. No passi pena que nosaltres l’hem tornat
a entendre.

També diu la portaveu del Partit Popular que lamenta que
vostè s’hagi perdut el debat de la conselleria. Jo li puc
assegurar, li puc garantir davant notari que no s’ha perdut res.

(Remor de veus)

Ho puc garantir..., ho puc garantir...

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, una mica de silenci.

(Continua la remor de veus)

Una mica de silenci, senyors diputats. Senyors diputats,
senyores diputades, deixin intervenir la persona que té l’ús de
la paraula.

(Continua la remor de veus)

Sra. Diputada, tranquilAla. 

Senyores diputades, senyors diputats, els preg una mica de
silenci. Sr. Carretero, continuï.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. També li puc assegurar i li puc
garantir, Sra. Presidenta, que en dos anys i busques que duc aquí
mai no he faltat al respecte ni mai no he interromput cap
intervenció, i açò que n’han dit de grosses, eh?, n’han dit de
grosses.
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Respecte del finançament autonòmic i dels consells insulars,
etc., Sr. Conseller, açò és batre ferro fred. Jo li recoman que es
dediqui ja a explicar coses més profitoses perquè crec que ja els
arguments són tan clars i de tan de pes, i no han estat mai
rebatuts i per tant crec que hem de passar ja full al respecte.

Em diu la Sra. Gener que jo no he entès res. Bé, açò li ho
puc acceptar; el que no li puc acceptar és que vengui amb
l’argument que m’ha deixat descolAlocat perquè a la comissió no
em va donar pistes. Miri, aquesta afirmació crec que diu molt
del concepte que vostè té de la política. A mi m’agrada més anar
amb els arguments per davant, anar amb transparència i donar
totes les pistes que facin falta i totes les explicacions que facin
falta i, amb arguments, cap problema.

I respecte de l’endeutament crec que aquí el Partit Popular
tampoc no ha entès el que implica tirar endavant polítiques
anticícliques, una cosa tan bàsica, tan elemental que vostè sabrà
que és de primer de carrera, i fins i tot jo crec que per ESO, o
per COU, o el que hi hagi, ja ho expliquen. Fins i tot ja vam
tenir aquest debat i ja vam explicar que és un tema bíblic, que
ja l’Antic Testament ho explicava, amb Josep al faraó, que en
èpoques de bonança s’ha de tenir prudència, s’ha de tenir un poc
de visió de futur, s’ha de tenir un poc de seny i que vindran les
vaques magres, i quan vénen les vaques magres és quan s’ha de
fer un esforç de solidaritat i s’ha de fer un esforç per des d’allò
públic, des d’allò de tots, ajudar a tirar endavant la situació.
Crec que és un tema molt bàsic.

Ara bé, hi ha un tema que encara és més bàsic, encara és
més bàsic que aquest, que ja és un tema de primària; un tema de
primària és amb què ens endeutam, i no és el mateix endeutar-se
a fer centres de salut o a fer escoles que endeutar-se a posar un
ascensor per Palma que sé que hi ha però que encara no he
pogut anar a veure, a un tal Palma Arena, fer autopistes que són
un despropòsit, que jo m’endeutaria per llevar-les, jo
m’endeutaria per llevar-les i n’hi ha que s’endeuten per posar-
les, fer un metro que va costar el triple del que havia de costar...

(Remor de veus)

...i fer..., i fer una òpera enmig de la mar que, per cert, no es
va tirar endavant i només vam haver de pagar trob que era
1.200.000 euros, etc.

I, per acabar, diu la Sra. Gener també que jo no don
respostes i, miri, Sra. Gener, vostè ha argumentat que nosaltres
consideram l’endeutament -ara ja fugim de si és bo o dolent,
passam pàgina, esper que sigui per sempre-, vostè argumenta
que nosaltres deim que l’endeutament és l’única solució
possible. Molt bé, estic d’acord que vostè argumenti açò, però
el que no diu és quina és la solució del PP, que és la seva
obligació i que avui és on som, avui som en el debat d’esmenes
que presenta el Partit Popular que anunciava que corregiria, que
milloraria... els pressuposts, però no, no diu quina és la solució
del PP si no és l’endeutament, aquesta solució alternativa, no la
diu. No diu, no respon a coses tan senzilles, que també ha
plantejat, es veu que no ho ha escoltat, que, per exemple, l’única
esmena que presenta, en presenta cinc a la totalitat, però de
parcial en presenten una només, per tant, era fàcil d’argumentar,
fàcil de defensar. És una esmena d’afectació de 5 milions
d’euros per posar el Parc Bit a Eivissa. Per tant, si és d’afectació

qualque cosa haurem d’afectar. I es demana, què afectam?
Doncs, no ho sabem, misteri. 

Ben igual que no sabem, quan proposen els 20 milions
d’euros de capítol 1, que són molts de doblers, tampoc no ho
sabem i se li va demanar tres vegades i no varen saber d’on
afectaven 3 milions d’euros i tampoc no sabem els 71 milions
d’euros per a atenció primària. Sí que sabem que els 6 milions
d’euros per a inversions en instalAlacions esportives surten d’una
partida de 300.000. Suspens en matemàtiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Passam ara al debat número 7
de totalitat i de globalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, a les seccions i entitats afins. Esmenes a la
totalitat i esmenes parcials. Per a la defensa conjunta de les
esmenes que es mantenen a la secció 15 i a les entitats afins pel
Grup Parlamentari Mixt AIPF té la paraula el Sr. Mayans, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que a part d’aquestes
esmenes que present de manera parcial també donaré suport a
les esmenes que presenti el Partit Popular. D’aquestes esmenes
que he presentat a aquesta conselleria la meitat o pràcticament
més de la meitat fan referència a un àmbit de comunitat. 

Començam per un tema extens i un tema complicat, el tema
de residus. He de dir que no he vist enlloc dels pressuposts
l’execució o la part proporcional que li toca pagar al Govern
quant a l’execució i el finançament sobretot del Pla de residus
d’Eivissa i Formentera. He de recordar, i m’estranya que cap
dels presidents dels consells d’Eivissa i de Formentera no hagi
reclamat, perquè els cànons de residus i, en definitiva, la taxa
que paguen els usuaris deriva d’un cànon d’amortització i d’un
cànon d’explotació. Si no hi ha amortització aquest cànon no sé
qui el pagarà i d’on sortiran els sous per amortitzar les
instalAlacions que s’han de fer referents a aquest pla de residus.
Per tant, no hem vist aquesta partida important, que és
d’aproximadament 700.000 euros cada any i ja duim tres anys
de retard. Per tant, aquesta esmena fa referència a aquest
finançament.

Quant al transport de residus entre les Pitiüses sé que vostè
ha firmat un conveni fa un parell de dies o una setmana, no sé
exactament quan, per 1 milió d’euros. Haurem d’esbrinar si això
cobreix el retard que duim o l’acumulat que duim quant a cost
des que es va inaugurar la planta de transferència. En tot cas
queda presentada també aquesta esmena que fa referència a
aquest tema important que va enllaçat amb l’altra esmena quant
a cànon i en definitiva el que paguen els ciutadans.
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Hi ha més esmenes quant a residus, el Pla director de
residus. Hi ha una esmena que ve també de l’any passat que és
el centre de descontaminació de vehicles, que va dir que ho
havia de fer el Consell de Formentera, però el Consell de
Formentera en àmbit competencial crec que té més
competències el Govern quant al Consell de Formentera. Per
tant, la millor solució, la solució salomònica, seria que es
posassin d’acord tots dos i fessin un conveni de colAlaboració.
Per tant, aquí té l’esmena per fer-ho si ho vol fer així. 

Continuam amb residus. Tema de deixalleries, crec que els
ciutadans quant més fàcils els ho posin per fer la seva feina com
a bons ciutadans millor. Per tant, aquesta esmena fa referència
a executar les deixalleries que la conselleria cregui oportunes i,
evidentment, també en colAlaboració amb els consells insulars.

Hi ha una esmena, també, per millorar la instalAlació de la
dessaladora quant a les queixes que a vostè li han traslladat del
Consell de Formentera, de la remor que fa per a tots els veïns.
Sé que han consignat alguna cosa i si no la té consignada o no
la té fermada aquí té l’esmena per confirmar-ho. 

Dues esmenes molt importants que ens varen deixar
preocupats a la Comissió de Pressuposts: neteja de torrents i
neteja de litoral. No vàrem veure per cap banda sous per netejar
els torrents, segurament hi ha alguna cosa, no sé si és el que
vostè volia o molt menys. Per tant, aquesta esmena fa referència
a tot o part del que necessitaria per fer aquesta feina. Passa el
mateix amb el tema de neteja del litoral, el pressupost que vostè
té consignat als pressuposts de Medi Ambient o a l’empresa
pública corresponent no li donen ni per pràcticament fer-hi
quinze dies de neteja de cap litoral amb totes les barques que ara
mateix hi ha funcionant o que funcionaran. Per tant, és un
projecte que va tenir molt bona acollida, és un projecte que
vostès mateixos temporalment o puntualment donen a les tones
de residus que recullen, per tant, és una esmena que crec que
feia falta presentar perquè no vàrem aconseguir veure d’on surt
aquest pressupost per fer tota aquesta feina important al nostre
litoral que és un litoral que mereix ser netejat i cuidat.

Hi ha també esmenes d’emissaris de depuradores,
depuradora d’Eivissa, quan es canviï la limitació de l’ANEI ja
no estarà dins ANEI, per tant, ja no hi haurà cap problema per
construir-la i aquí té els sous també per fer-ho. Millores
estacions meteorològiques; àrees recreatives, hi ha diverses
esmenes quant a àrees recreatives per a millora, en general,
d’algunes i també, més concretament, alguna puntualment a
alguna illa concreta. Tanqueta contra incendis per part de
l’IBANAT, l’any passat ens va dir que el Govern balear ho tenia
en marxa, algun portaveu que va defensar els pressuposts de
Medi Ambient, jo no l’he vist per cap banda la tanqueta de Medi
Ambient, una tanqueta tot terreny que pugui accedir-hi a llocs
on altres camions de bombers no poden accedir. Per tant, he
tornat a presentar aquesta esmena.

Hi ha un bloc que fa referència a les esmenes de parc natural
quant a tots els seus àmbits i no només a una illa concreta, sinó
a totes les illes. Quant a circuits hídrics recuperació d’espais
degradats, recolAlecció de fondeigs i temes importants per poder
configurar tots aquests espais emblemàtics a les Illes. 

Després hi ha dues esmenes finals, quant a subvencions d’un
atractiu turístic important a les nostres illes que són els quioscs
de platja perquè puguin adaptar-se a les noves tecnologies i
puguin obtenir energia elèctrica o altres infraestructures
energètiques mitjançant energies sostenibles.

I una darrera esmena que vaig presentar també l’any passat,
que veig que no s’ha complit. Deriva d’una proposició no de
llei, aprovada en aquest parlament per unanimitat, on s’instava
el Govern a fer una línia de subvencions per compensar la gent
que, per mala sort o bona sort, depèn de com es miri, tingués els
seus terrenys afectats per Xarxa Natura 2000. No s’ha establert
cap línia de subvencions i amb aquesta esmena hi ha una partida
important per poder fer aquesta línia de subvencions que es
proposa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Després de dur tantes hores de
debat i d’escoltar els diferents diputats crec que avui venim a
debatre els pressuposts per a l’any 2010 perquè estic cansada de
sentir parlar, i especialment al Sr. Diputat Carretero que ens
parlava de Palma Arena i no sé que més, coses de pressuposts
passats i parlam dels pressuposts 2010 que han d’arreglar la
crisi d’aquesta comunitat. 

(Petit aldarull a la sala)

Bé, per primera vegada des del Grup Popular hem presentat
esmenes a la totalitat de la secció 15 i totes les seves empreses
públiques. En primer lloc, no donarem en cap cas la culpa al
conseller ni al seu equip directiu, però hem d’admetre que amb
una conselleria que té una rebaixa d’un 11,38% del seu
pressupost de cap de les maneres hi podíem estar d’acord.
Estam segurs que no era la voluntat de la conselleria retallar el
seu pressupost d’aquesta manera, però com hem vist últimament
degué rebre una telefonada d’un altre conseller d’un altre color
polític i li va dir “a vostè li toca retallar 11,38%”. Per tant, els
de Medi Ambient disciplinadament varen retallar un 11,38%.

Nosaltres pensam que és una època en què no es podia
retallar en aquests moments i que, a més, tenia molts de
compromisos en marxa i per sobre de tot és una de les
conselleries que pateix més greu la falta de compliments de
Madrid. Parlam que no hi ha conveni de torrents, quan Madrid
ens l’havia promès; no hem cobrat els doblers d’enguany, ni
tenim confirmats els doblers de l’any que ve. Per tant, enteneu
l’esmena a la totalitat. És a dir, l’any passat ja la hi varen
justificar i enguany la hi continuen justificant. Abans del 31 de
desembre d’enguany Madrid ens havia promès licitar quatre
depuradores, licitar-les; a dia d’avui, 15 de desembre, no sabem
res ni de l’interès general d’aquestes quatre depuradores. Per
tant, en una conselleria amb la qual Madrid constantment du a
terme incompliments i que, a més, és de les que ha patit més el
retall pressupostari, la nostra tasca com equip d’oposició i de
control era presentar una esmena a la totalitat per ser
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conseqüents amb la quantitat d’esmenes que hem presentat, que
han estat seixanta.

A partir d’aquí passaríem a detallar les esmenes que hem fet.
Per exemple, hem presentat a Qualitat Ambiental, Control de la
Contaminació i Assessoria Mediambiental una que compartirem
i donarem suport a les esmenes presentades pel company
d’AIPF, que ha parlat abans, que és el finançament per a la
construcció d’un CAT a Formentera transferint al Consell de
Formentera la partida corresponent. És una esmena que l’any
passat ja hi era. 

També presentam esmenes per ajudar els municipis amb les
agendes locals 21. Presentam esmenes en gestió de residus, en
restitució de pedreres i en el seu entorn natural que creim que
són importants. Presentam esmenes, ara que està tant de moda
-per què no dir-ho?- Copenhaguen, per incrementar les ajudes
a entitats per a base de dades en matèria de canvi climàtic i a
més per a accions a la sensibilització i implantació de la
població i dels sectors econòmics en la lluita del canvi climàtic.
Unes esmenes amb les quals, segons les seves explicacions en
comissió, membres del BLOC fins i tot hi estaven d’acord -
deien- si no fos perquè havien de fer retallades.

Esmenes a Xarxa Natura 2000, espais de rellevància
ambiental, que nosaltres creim que són molt importants, no
podem oblidar que en aquest parlament vàrem aprovar una
proposició no de llei per unanimitat de tots els partits polítics
que a dia d’avui encara no s’ha executada. Per tant, és important
que ho tenguem en compte, destinaríem 200.000 euros a ajudar
els propietaris amb convocatòries d’ajudes a entitats de custòdia
del territori. Pensau que amb aquesta proposició no de llei es
comprometia el Govern en tres mesos a convocar l’autoritat de
gestió de la Serra de Tramuntana, ha passat més de mig any i no
s’ha convocat. 

Després a qualitat d’aigües de bany, Sr. Conseller, això sí
que ens preocupa. Vostè dilluns d’aquesta setmana va fer una
roda de premsa donant a entendre que havien recollit més
residus que mai de la mar. Quan anam als seus pressuposts per
enguany ens trobam que la partida no hi és i si vostè ens diu que
hi destinarà qualque cosa és totalment insuficient, com ha dit el
portaveu que m’ha precedit. Sr. Conseller, com fan comptes, a
partir de dia 1 de gener del 2010, treure les barques a netejar el
litoral? No em digui que ho faran des de l’Agència Balear de
l’Aigua, no m’ho digui, Sr. Conseller. Nosaltres li donam
l’oportunitat, amb una esmena de 2 milions d’euros que és el
cost que vostè tenia per a enguany, de continuar amb la tasca de
neteja del litoral mitjançant aquestes barques de neteja. 

Protecció de control i directiva marc de l’aigua, aquí vull
esmentar que hi ha una errada i que deman si es pot solucionar
perquè enteneu que és de transcripció. “Finalització i
presentació del Pla hidrològic”, “nacional”, no, del Pla
hidrològic de Balears per adaptar-nos al que marca el Pla
hidrològic nacional. Per tant, deman que es tengui en compte
aquesta errada. 

Després presentam una altra esmena de conservació i
millora del medi natural amb ajudes a la propietat privada per
a la gestió forestal sostenible als espais rellevants ambientals. 

Una altra esmena, que també consideram molt important, és
l’ampliació dels espais naturals protegits d’acord amb els
propietaris. A dia d’avui, dos anys després d’aquesta legislatura,
no s’ha ampliat ni un sol metre d’espai natural protegit, ni un sol
metre. Supòs que hi ha companys d’aquests partits que donen
suport al Govern que estan, evidentment, molt satisfets que això
continuï així i que tampoc no ens donaran suport a aquesta
esmena encara que el seu cor els digui que hauria de ser
necessari.

Després hi ha una esmena que sí ja consideram que també
justifica l’esmena a la totalitat, fa dos anys seguits que sentim
a parlar de la transferència de caça als consells. A dia 1 de gener
del 2010 encara parlam del mateix, havia d’estar transferit dia
1 de gener del 2009. L’any passat quan vàrem fer l’esmena ens
vàreu dir que ho transferirien el 2009. Presentam una esmena
perquè d’una vegada per totes, transferirem o no transferirem
caça als consells?, perquè l’any passat la Conselleria de Medi
Ambient va dur una reestructuració de les seves direccions
generals pensant transferir caça als consells, hem estat un any
a reestructurar, vàrem reestructurar pensant que la transferirien
i ens tornam a trobar que no han transferit caça als consells
insulars.

Després, una que serà aprovada, crec que és així, per
unanimitat de tots, de la qual cosa ens alegram molt, perquè es
presentada pel Partit Popular, i a la qual s’afegiran la resta de
partits polítics, que és la d’1.900.000 euros per destinar a fer
convenis amb els municipis per tal d’arreglar la seva xarxa
d’aigua potable i clavegueram. És una d’aquestes retallades que
varen dir que havien de fer des dels anys, fa molts d’anys, es
destinava, com sabeu, una part dels doblers del Govern al Pla
d’obres i serveis del Consell de Menorca, d’Eivissa, de Mallorca
i enguany això no hi era, però hi ha la voluntat de la conselleria
que pugui ser així, que es puguin fer convenis directament amb
els ajuntaments. Nosaltres hem presentat aquesta esmena
d’1.900.000 euros, se’ns acceptarà a canvi de retirar la 14787,
perquè va inclosa aquí dins, que és la d’arreglar les fuites
d’aigua. Per tant, crec que és una bona notícia, almanco no es
podrà dir, com va dir segon quin diputat, que feim esmenes per
fer esmenes, alguna pensarem que està feta amb seny perquè
que hagi tengut el vostre suport i que, a més, sigui per donar
doblers directament al finançament municipal, crec que és per
estar contents els municipis.

Evidentment, totes aquestes esmenes que presentam a
l’Agència Balear de l’Aigua, que presentam any rere any, la
millora de l’EDAR d’Artà, la nova EDAR d’Orient, l’ampliació
de l’EDAR d’Inca, la nova EDAR a Sa Calobra, etc., el
colAlector de Son Servera, una nova EDAR a Llucalcari-Deià,
són esmenes que presentam perquè aquests ajuntaments ens han
fet saber a nosaltres les necessitats, les mateixes necessitats que
sap la conselleria i les presentam perquè d’una vegada per totes
almanco si estan afectats sabrem que aquests doblers són per a
aquest municipi i no tendrem els doblers dins un sac i després
a final d’execució del pressupost no sabem realment si s’han
destinat o no. Per tant, simplement és per això, per a una bona
agilitació. 
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Estam contents que també s’acceptarà l’esmena 14778
referent a articular els mecanismes necessaris per tal de
solucionar el problema de nitrats i clorurs a l’aigua per al
consum humà a les Illes Balears, especialment pel que fa a l’illa
de Menorca després d’aquest problema de nitrats que han
tengut. Per tant, també entenem que és una manera que la
conselleria ha pogut entendre que això era molt necessari. 

I, per suposat, presentam una esmena d’afectació de 8
milions d’euros per a millora i condicionament de torrents.
Basta que parlem de torrents i no en tinguem cap partida
pressupostària destinada. Si almanco, nosaltres, que tenim la
responsabilitat de govern de les Illes Balears, sabem que hi ha
destinat 8 milions d’euros sabrem almanco amb què comptam
abans de començar, però si no, no sabem amb què comptam
perquè no està detallat al pressupost de la conselleria. Sabem
que Madrid dels 20 que ens n’ha d’enviar n’ha pressupostat 6.
El Partit Popular en el Senat ja ha fet l’esmena pertinent,
veurem què votaran altres partits polítics. En aquests moments
Madrid ha incomplert per al 2009 i molt probablement per al
2010 i mentrestant els ciutadans de les Illes Balears no sabem
quina quantitat exacta es destinarà a la millora de la xarxa de
torrents.

Quant a ports de les Illes Balears n’hem presentat una per
vetllar per la correcta delimitació a la línia de costes a Menorca
o per regular els fondeigs a Menorca. 

Pel que fa a l’empresa Espai de Natura Balear ens preocupa
molt que dia 1 de juliol acceptassin les transferències del Parc
Nacional de Cabrera per 4,8 milions d’euros i quan sumam totes
les partides des d’Espai de Natura Balear més la Secretaria
General, de la qual depèn el personal de Cabrera, ens falti 1
milió d’euros per dur la gestió de Cabrera des de la nostra
comunitat. Per tant, presentam una esmena d’1 milió d’euros a
l’empresa Espai de Natura Balear per comprometre, almanco,
els doblers perquè vàrem acceptar la transferència. 

I simplement entenem que hem fet unes esmenes per
millorar el pressupost de la comunitat tenint en compte que des
de l’àrea de Medi Ambient s’ha rebaixat molt el pressupost, ho
deim així de clar, un pressupost que l’han rebaixat 11,38% més
els incompliments de Madrid respecte d’aquesta conselleria i,
al cap i a la fi, hem intentat fer una oposició constructiva,
estudiada, presentant les esmenes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Vol intervenir el Govern obrint una
qüestió incidental? Doncs té la paraula el Sr. Grimalt, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de començar a analitzar les
esmenes que s’han presentat, m’agradaria deixar clar una dada
que ja s’ha dit abans, però que evidentment condiciona tot allò
que podem acceptar o no de les esmenes que se’ns plantegen. 

Efectivament, per a l’any 2010 passam de tenir un
pressupost de 126 milions d’euros el 2009 a tenir un pressupost
que, si descomptam els 4,8 milions de Cabrera que evidentment
no els podem sumar al 2009 perquè no teníem Cabrera, ens
queda un pressupost de 111 milions d’euros, per tant, una
reducció d’un 11% que evidentment fa que moltes coses que ja
ens agradaria fer desgraciadament no tenguem consignació
pressupostària per poder-les tirar endavant. Per tant, aquesta
quantitat, aquests 111 milions d’euros són els que ens
condicionaran allò que podrem fer o no fer l’any que ve.

Passant ja a les esmenes del Grup Mixt, concretament del Sr.
Mayans, bé, per exemple en relació amb l’Agència Balear de
l’Aigua li he de dir que la insonorització de la dessaladora ja
està prevista i que s’executarà a càrrec del Consorci d’Aigües de
Formentera; que la neteja del litoral com ja vaig explicar a la
compareixença en comissió es farà amb pressupost de l’Agència
Balear de l’Aigua perquè amb pressupost de la conselleria o
amb fons provinents dels pressupost general de la comunitat
autònoma no teníem doblers suficients per tirar-ho endavant;
per a la millora dels emissaris també ja hi ha una partida
pressupostària a les Balears i de fet, se’n treuen a licitació i se
n’executen ja alguns. 

En inversió a l’EDAR d’Eivissa, nosaltres a l’EDAR
d’Eivissa no hi volem invertir ni un duro, a l’EDAR d’Eivissa
hi ha d’invertir el ministeri i és el ministeri qui ha de pagar els
20 o els 20 i busques de milions d’euros que costarà aquesta
nova depuradora, per tant, la nostra intenció és no invertir-hi
cap dobler a la nova depuradora d’Eivissa.

En relació amb la construcció de deixalleries, saben que això
és una competència municipal, els consells també hi tenen molt
a dir, la nostra idea és que, un cop aprovat el Decret de
deixalleries, sí habilitar una línia d’ajuts per ajudar a adaptar-
s’hi, però en qualsevol cas la competència inicialment no és
nostra. 

En relació amb el finançament del transport de residus ja
vàrem dur al darrer consell de govern la signatura d’un conveni
amb un pressupost d’un milió d’euros precisament per
compensar les despeses que s’han fet entre el 2006 i el 2009 que
no paga l’Estat, perquè una part important dels costos del
transport de residus de Formentera i Eivissa -com ja he explicat
diferents vegades a aquest parlament- feim que els pagui l’Estat
mitjançant la convocatòria que té d’ajuts per a transport de
residus entre illes o entre illes i la península per a la valoració.
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En relació amb l’anualitat d’Eivissa i Formentera el Pla
director de residus, no són 700.000 euros com deia el Sr.
Mayans, que veig que no sé si ara... no hi és, però aquests
700.000 euros són els doblers que haurem de pagar, és el tant
per cent que haurem de pagar una vegada que estigui totes les
infraestructures executades, en aquests moments no hi estan
totes, per tant, la quantitat serà molt menor, i en aquests
moments començam ja a negociar el conveni amb els consells.

Pel que fa a la neteja de torrents, ens demana el Sr. Mayans
que es faci des de l’IBANAT, evidentment això no és
competència de l’IBANAT. L’adquisició d’una tanqueta contra
incendis a Formentera, si hi ha pressupost, evidentment ens
agradaria comprar-la, però en aquests moments no és una
prioritat i en principi pensam que estam coberts amb la
infraestructura que tenen tant Eivissa com Formentera.

La millora dels quioscos de platja, entenem que d’entrada
això no és una competència de la comunitat autònoma, sinó que
correspon o a Costes o fins i tot es pot estirar a l’ajuntament. En
relació amb la construcció del CAT a Formentera, li he de dir
que per una banda no hi ha disponibilitat pressupostària i que les
partides que es volen donar de baixa tenen compromisos a
atendre en matèria de qualitat ambiental i d’assessoria i gestió
de residus que, evidentment, no es poden donar de baixa per fer
una cosa que no és estrictament competència de la conselleria.

En relació amb les esmenes presentades pel Partit Popular,
bé, ella ja s’ha avançat i ho ha anunciat, estam en condicions
d’acceptar-ne dues, una en relació amb el conveni amb els
municipis per arreglar la xarxa d’aigua potable i clavegueram
amb un pressupost d’1.900.000 euros i una altra en relació amb
incloure una partida o preveure, perquè al final és afectar el
pressupost de l’Agència Balear de l’Aigua, afectar 500.000
euros que crec que al final seran més per resoldre el problema
de nitrats especialment a Menorca. És a dir, nosaltres ja li
acceptam els 500.000, però creim que hi haurem de dedicar fins
i tot més doblers perquè, sobretot al Castell, la problemàtica
s’ha de resoldre. Hi ha problemes també a Maó i a la zona de
Ciutadella que aquests en principi quedaran resolts amb la
dessaladora.

Pel que fa a l’increment d’ajudes per a les agendes locals 21
i per a la implantació d’EMAS ja ens agradaria poder-hi
destinar més doblers, però no hi ha prou disponibilitat
pressupostària com tampoc no n’hi per dedicar-hi més doblers
dels que ja estan prevists a la restitució de pedreres i zones
degradades o a altres... algunes altres d’aquestes esmenes que
vostè ha presentat que les idees estan bé, però no hi ha dobler
per poder-les tirar endavant.

Llavors, em planteja una sèrie d’esmenes en relació amb una
sèrie de depuradores que aquí sí que li he de dir que no les
podem acceptar perquè moltes són obres que ja estan
pressupostades enguany i algunes ja en execució. Per exemple,
l’EDAR d’Artà està en fase de licitació, ja s’han presentat les
pliques aquesta setmana i per tant molt properament
s’adjudicarà i per tant està pressupostat; la nova EDAR
d’Orient, estam encara pendents de la cessió de terrenys per part
de l’Ajuntament; l’EDAR de Sa Calobra, que també estava
prevista al pressupost d’enguany, es preveu que es puguin
iniciar les obres el mes de gener; el colAlector de l’EDAR de
Son Servera està pendent de tramitació per part del mateix

ajuntament; l’ampliació de l’EDAR de Son Servera també està
pendent de tramitació per part de l’ajuntament; a l’EDAR
d’Inca s’està pendent de la cessió de terrenys per part de
l’ajuntament i a l’EDAR de Llucalcari, aquesta està encara...
aquesta sí que en aquests moments ens plantejam si la incloem
dins el Pla director sectorial de sanejament perquè encara està
en fase d’estudi.

La xarxa de condicionament de torrents o la partida per a la
millora de torrents, vostè em proposa ficar-hi 8 milions d’euros
o diguéssim comprometre 8 milions d’euros del pressupost de
l’agència. Li he de dir que això dependrà..., és a dir,
evidentment nosaltres si no tenim finançament extern haurem
d’executar aquests 8 milions d’euros en torrents, els haurem de
reservar per a això, però si abans de finals d’any -encara no vull
perdre del tot l’esperança- aconseguim signar el conveni
d’enguany tendrem uns doblers que juntament amb els que -
confiem que al Senat els diferents partits facin bona feina i que
es pugui incloure l’esmena al pressupost de l’Estat. Si tenim per
una banda assegurats els doblers del 2010 i per l’altra
aconseguim signar abans de finals d’any el conveni del 2009
tendrem molts de doblers i la nostra capacitat de gestió
d’aquests doblers tampoc no anirà massa més enllà, per tant,
ben igual els 8 milions que posaríem amb doblers propis no els
podrem gastar  tots i valdrà la pena desviar-ne una part cap a
altres necessitats.

Pel que fa a l’increment del nombre de fondeigs ecològics,
jo en aquest tema... és cert que els fondeigs ecològics han donat
molt bon resultat, és cert que són una bona alternativa pel
fondeig que permet no fer malbé la posidònia, però el que ens
agradaria és, primer, que l’Estat ens transfereixi la competència
en litoral i llavors ja ordenarem, ja continuarem ordenant el
litoral, però ara, a més en temps de dificultat econòmica, haver
de fer front a la implantació de tots aquests fondeigs i no estar
segurs que els puguem gestionar, que puguem cobrar, que
puguem obtenir ingressos per finançar això, preferim primer que
l’Estat ens transfereixi aquesta competència i llavors ja ho
ordenarem. 

Ben igual que, en una altra esmena que fa, regular els
fondeigs de les costes menorquines, no sé si és que només els
interessen les costes menorquines, a la conselleria ens interessen
totes les costes de les Illes Balears, però tampoc no tenim en
aquests moments competències i, una vegada que es
transfereixi, sí que ho farem. En qualsevol cas, evidentment són
coses que em planteja que són necessàries i que estaran bé el dia
que tenguem la possibilitat de fer-ho.

Pel que fa a la gestió del Parc Nacional de Cabrera, em
proposa incrementar en un milió d’euros la partida dins Espais
de Natura, recordi que no tot el que se’ns ha transferit va a
Espais de Natura, sinó que una part va a la Direcció General de
la Mar i que la part dels AMA va a secretaria general i que en
definitiva allò que ens va arribar com a un paquet ho hem anat
distribuint entre les diferents direccions generals de la
conselleria. 

Pel que fa a la finalització i presentació del Pla hidrològic de
les Illes Balears, li he de dir que ja està previst al pressupost de
la Direcció General de Recursos Hídrics i a més, les partides
que donen de baixa són partides a proveïment d’aigua potable
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i de gestió de la demanda que són partides delicades per fer-hi
baixes.

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts a les entitats de custòdia
del territori hem plantejat una proposta de conveni a les
diferents entitats que constitueixen la custòdia del territori de
Mallorca i esperam la resposta. Ens diuen que troben que la
nostra aportació és molt petita, però en qualsevol cas la
disponibilitat pressupostària de la conselleria és limitada. Sí
tenim en marxa una iniciativa a Menorca que sí que funciona.

L’autoritat de gestió, l’altre dia ja vàrem reunir els batlles de
tota la Serra de Tramuntana i els ho vàrem explicar. Tenim
problemes per constituir l’autoritat de gestió si els ajuntaments
no hi colAlaboren, alguns ajuntaments encara, a dia d’avui, no
ens han nomenat els seus representants i tenim problemes per
seleccionar els representants de la propietat perquè s’ha de fer
per municipi i evidentment, sense la colAlaboració dels
ajuntaments això és complicat i convocar l’autoritat de gestió
sense que hi hagi quòrum suficient -com pot comprendre- és
complicat, però en qualsevol cas ens vàrem comprometre i els
ajuntaments, tots, es comprometeren a ajudar-nos per una banda
a nomenar els seus representants i per l’altra a poder, dins el
mes de febrer, convocar per primera vegada l’autoritat de gestió.

Pel que fa a l’ampliació dels espais naturals protegits,
d’acord amb els propietaris, com vostè sap, això s’ha de fer en
consens amb ells, amb acord majoritari, estam en aquesta tasca
d’arribar a acords amb ells.

Respecte de la neteja de litoral, ja m’agradaria que em
poguessin posar 2 milions d’euros més al pressupost, però
evidentment per posar-los-hi els haurem de treure d’alguna
banda i no tenc clar d’on podem treure 2 milions d’euros per fer
la neteja. Els hem ofert una alternativa que és -i és la que farem
si aquest parlament ho considera adequat- pagar-ho amb fons de
l’Agència Balear de l’Aigua que -com sap- a part dels fons del
pressupost general de la comunitat autònoma té ingressos propis
i per tant, allà tenim una certa major disponibilitat econòmica.

Pel que fa a les ajudes a la propietat privada per a la gestió
forestal dins els espais de rellevància ambiental ja hi ha una
convocatòria publicada i en aquests moments es presenten les
solAlicituds per un import de 6 milions d’euros per a tot tipus
d’accions dels propietaris dins els espais de rellevància
ambiental entre els quals hi ha precisament la gestió forestal.

La transferència de les competències de caça als consells
insulars, ja m’agradaria -i ho dic amb tota l’estimació cap al
món de la caça- haver perdut la competència de caça de vista,
però com saben els consells insulars no estan d’acord amb el
Govern en la dotació econòmica i evidentment nosaltres, una
vegada que hi hem posat tot el nostre pressupost que fins ara
s’havia destinat a caça no hi podem fer res més. Mentrestant
hem de continuar gestionant i per això, de moment i mentre no
hi hagi aquest acord, la partida continua al Govern. Nosaltres
hem fet - cregui’m- tot el que estava a les nostres mans, hem
arribat a un acord en relació amb el que és el contingut i estam
pendents que els consells i la Conselleria d’Hisenda arribin a un
acord pel que fa a la dotació econòmica.

Pel que fa -i ja per acabar- a les dues esmenes que ha
esmentat en relació amb el canvi climàtic d’incrementar els
ajuts a entitats per a bases de dades en matèria de canvi climàtic,
tal vegada això és molt interessant, però els doblers no s’estiren
més del que hem estat capaços d’estirar-los i no veim prudent
donar de baixa... bé, em presenta dues esmenes, una no diu d’on
treurà els doblers i l’altra fa una baixada de programes de
Secretaria General que també són necessaris. Per tant, podem
acceptar aquestes dues que li he explicat abans i en relació amb
les altres, desgraciadament no tenim més doblers.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Sra. Soler, en torn de rèplica té la
paraula, cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Gràcies, Sr. Conseller per les
seves explicacions, com li he manifestat abans estam contents
que se’ns accepti l’esmena per poder fer un conveni directament
amb els municipis d’1.900.000 euros per millorar la xarxa
d’aigües brutes i clavegueram, per tant, estam contents i també
que se’ns accepti l’esmena de nitrats de Menorca. Com m’ha
parlat que si només ens preocupam dels fondeigs de l’illa de
Menorca, no, ens preocupen els fondeigs de totes les illes, però
en concret quan hem estat en contacte amb els diferents
municipis i amb les diferents illes, és l’illa que ens ha remarcat
que volia que presentàssim aquesta esmena perquè la
consideraven prou necessari per a la seva illa de Menorca. Si em
permet la broma, trob que des de la seva conselleria fa molta de
feina a Menorca, no sé si es fa en vistes a les eleccions o no,
però trob que també hi fa molta de feina i se’n preocupa molt,
per tant, li ho dic. 

Sr. Conseller, quan em parla de l’esmena de torrents em sap
greu que no ens acceptin l’esmena de torrents d’afectació, des
de l’Agència Balear de l’Aigua on es comprometen 8 milions si
se’ns acceptàs, la qual cosa voldria dir que hi hauria 8 milions
segurs per (...) la millora de neteja de torrents. Em diu que no
perd les esperances, ja li ho vaig dir una vegada, l’any passat
ens va dir que confiava que el Govern de Madrid, Zapatero,
complís, li ho vaig dir l’any passat, se’n recordarà, perquè li ho
he tornar repetir enguany, que els confiats moltes vegades van
a l’infern i jo, Sr. Conseller, no li vull molt de mal, però vostè
confiant amb Madrid i amb Zapatero ja té més de mig cos dins
l’infern perquè el que representa de torrents fins a avui ha estat
zero. 
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Per tant, que nosaltres presentem una esmena d’afectació és
simplement per garantir que almanco 8 milions d’euros es
dedicarien a torrents, diu que pensa que abans de finals d’any
d’enguany podrem tenir els doblers del 2009, tant de bo sigui
així, al febrer quan tornem iniciar el període de sessions
parlamentàries tendrem oportunitat de debatre-ho, si vostè
confia en això, també havíem de confiar que abans de 31 de
desembre d’enguany estiguessin licitades quatre depuradores i
no estaran licitades, discutirem si l’interès general estarà o no,
licitades no. Li recordaré que això va ser un compromís de la
ministra dia 4 de març d’enguany. Per tant, li ho dic, no confii
molt més amb Madrid perquè anam malament.

Després em demana el Parc Nacional de Cabrera, Espai de
Natura, efectivament hi ha doblers que van des de la Direcció
General de la Mar i n’hi ha que van a Secretaria General, però
o almanco nosaltres no hem sabut sumar molt bé o així i tot, Sr.
Conseller, ens falten prop d’un milió d’euros per poder arribar
als 4,8 milions d’euros. Li continuo dient el que li vaig dir
abans, els grups ecologistes i vostè ho sap més bé que no jo, no
volien aquest traspàs perquè deien que ho gestionaria més bé
Madrid que nosaltres. Si no tenim almanco els mateixos doblers
el 2010 que el que hem acceptat la transferència, alguna cosa
ens coixejarà, però bé. 

De la custòdia del territori em diu que està pendent de signar
conveni amb les entitats i que evidentment ells troben que el
Govern hi aporta poc, és clar, feim esmenes des d’un
desconeixement a vegades, no sabem que vostè hagi mantengut
reunions amb les entitats per signar aquest conveni, si és així,
l’any que ve,  aquesta esmena, no hi serà, però almanco per
enguany havíem de garantir que hi fos.

El que no li podrem admetre és que no accepti aquesta
esmena de 2 milions d’euros per a neteja de litoral. Sr.
Conseller, no té els doblers avui, 2 milions d’euros per netejar
el litoral, perquè li ho dic, si tengués els doblers els hagués
pressupostat com els va pressupostar l’any passat, no
m’enganyaré, no enganyarem els ciutadans d’aquesta terra.
Durant dos anys ha tengut una partida detallada de 2 milions
d’euros per a neteja de litoral amb barques i enguany quan li
han dit, desgraciadament, que ha de retallar el seu pressupost en
un 11,38% ha hagut de retallar, ha agafat les tisores i ha fet tac,
tac, tac i una de les retallades han estat els dos milions d’euros
de les barques de neteja del litoral.

Sr. Conseller, l’Agència Balear de l’Aigua no és un sac
sense fons, si lleva 2 milions d’euros per a la neteja amb
barques  de litoral anirà en detriment d’altres inversions que
hauria de fer l’agència. Per tant, no ens enganyem. Em sap greu
que aquesta esmena que... a més vostès dilluns matí varen fer
una roda de premsa dient que enguany han retirat més d’un 60%
més que l’any passat de residus dins la mar, consideram prou
important mantenir aquests doblers amb aquesta finalitat, neteja
al litoral amb aquestes barques, no ho consideren així, d’acord.
Vostè m’ha dit, si té el suport del Parlament, nosaltres ho farem
des de l’Agència, el suport del Parlament el tendrà, han fet un
bon codi d’ètica per tenir els suports suficients per treure els
pressuposts, per tant no passi pena, el nostre vot és més dubtós
en aquest tema, per això hem presentat l’esmena, però vostès el
tendran.

I la transferència de caça, Sr. Conseller, vostè no en té la
culpa, n’estic totalment segura, sense necessitat que ens ho digui
aquí, que no es posen d’acord amb el consell per transferir-la,
ni amb el conseller d’Economia i Hisenda, hi ha una diferència,
vostès és d’Unió Mallorquina, els tres presidents dels tres
consells són del PSOE i el conseller d’Economia i Hisenda és
del PSOE, i així governam aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Presidenta, Sra. Soler. Bé, en
relació amb les depuradores, miri, nosaltres quan començàrem,
quan discutírem fa un any el pressupost en aquesta mateixa
cambra, teníem, previst començar o destinar uns doblers a
alguna d’aquestes quatre depuradores que al final farà l’Estat,
estàvem preocupats perquè evidentment de les quatre, perquè
una correspon a l’Ajuntament de Palma, però les altres tres les
havia d’executar l’Agència i no vèiem manera de com podíem
executar d’una forma ràpida tres depuradores que pujaven més
de 30 milions d’euros o prop de 30 milions. Per tant, el fet que
Madrid s’hagi compromès a fer-les i vagi enguany a la Llei
d’acompanyament dels pressuposts generals de l’Estat la seva
declaració d’interès general, òbviament per a aquesta comunitat
autònoma és una bona notícia, perquè són 30 milions d’euros
més que no s’invertiran a Badajoz, a Jaén o a Còrdova, sinó que
s’invertiran a les Illes Balears per part de l’Estat. Per tant, és
una bona notícia, fins aquí estam contents, però no estam
contents del ritme a què va això. Nosaltres volíem, i aquest era
el compromís del ministeri que via reial decret llei s’aprovàs la
declaració d’interès general d’aquestes depuradores el mes de
maig, i en aquests moments les obres ja estiguessin en execució
perquè s’hagués pogut procedir a la seva licitació. Això no ha
estat així, ens han, per dir-ho d’alguna manera, passat amb
cançons durant tot l’any i, finalment, compleixen, però
compleixen via llei d’acompanyament dels pressuposts generals
de l’estat, però bé, en qualsevol cas, crec que el balanç en aquest
moment encara és més positiu que negatiu perquè l’Estat
assumeix un compromís amb els ciutadans de les Illes Balears.

Tema de torrents. L’any encara no ha acabat, si l’any acaba
i no hem firmat el conveni de torrents, perdrem l’anualitat dels
pressuposts generals de l’Estat i per a nosaltres això serà molt,
molt negatiu, però l’any no ha acabat i confiam que abans de
final d’any podrem signar el conveni per a enguany. Si no és
així, si no aconseguim firmar-lo abans de final d’any, tenint en
compte que això són doblers de la secció 32 que des del mes de
gener estaven allà, ens pareixerà greu.
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Tema de la neteja del litoral. Escolti, jo, encara, miracles no
n’he après de fer, si a mi em donen un pressupost i em diuen,
has de fer tot el que has de fer amb aquest pressupost i els
doblers no basten per a tot, d’alguna manera ho he de
compondre. El que li puc assegurar és que no deixarem de fer
neteja del litoral, perquè evidentment el sector hoteler, el sector
turístic, que és la nostra principal activitat econòmica i és la
principal font d’ingressos de la nostra terra, el sector turístic no
ens permetria -i faria molt bé- deixar de fer la neteja del litoral
que fem cada estiu. Per tant pot estar segura que la neteja es
farà. Com ho farem?, ho farem traient els doblers d’allà on els
podem treure, que és de l’Agència Balear de l’Aigua. Que això
implica que haurem de deixar de fer una altra cosa?, sí. Que ens
agradaria que dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma haguessin sortit 2 milions d’euros més?, sí, però no
n’han vengut més, i amb el que ha vengut hem fet.

Pel que fa a la caça, jo no sé si és un tema de partits polítics,
la caça al Consell de Mallorca la gestiona Unió Mallorquina, a
Menorca la gestiona el BLOC, a Eivissa la gestiona el PSOE, a
Formentera la gestiona la Gent per Formentera ..., o el PSM ...,
PSM de Menorca, idò; i crec que és simplement que quan vàrem
fer l’Estatut vàrem decidir que aquesta comunitat autònoma
havia estat molt descentralitzada i una competència que és única
quan la divideixes en quatre evidentment l’encareixes i d’aquest
sobrecost ningú no se’n vol fer càrrec, això és complicat de
resoldre. 

En qualsevol cas, hem fet el pressupost que ens permetia la
situació econòmica i els doblers que se’ns podien assignar, i
crec que complirem amb el mínim que es pot exigir a una
conselleria de Medi Ambient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Passem ara als torn en contra de les
esmenes. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Melià per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Ja que
el conseller de Medi Ambient ha entrat al detall de quasi totes
les seves esmenes, evitaré repeticions i, per tant, donaré per
contestades amb els arguments del conseller moltes de les
qüestions que vostès plantegen. Per començar, diré que
acceptam, com bé ha dit el conseller, dues esmenes, la 14758
per un import d’1.900.000 euros, dedicada a aigua potable i
clavegueram; i la 147768, una partida de 500.000 euros,
dedicada a nitrats sobretot a l’illa de Menorca.

A les altres esmenes no els podem donar suport per diversos
motius que intentarem agrupar.

El primer motiu és que un grup d’esmenes que planteja
AIPF i el Grup Parlamentari Popular són competències d’altres
administracions però no de la Conselleria de Medi Ambient: el
tema de costes i litoral, ho ha dit el conseller; quioscs de platja,
el tema de les deixalleries, una proposta que fan en relació amb
el municipi de Binissalem, etc., són un gran grup d’esmenes a
les quals la conselleria sempre pot ajudar i sempre pot establir
línies de colAlaboració, però en principi la realització d’aquestes
propostes que fan no corresponen a la Conselleria de Medi
Ambient.

En segon terme, hi ha un grup d’esmenes que també fan
referència a realitzacions que teòricament, almenys teòricament
hi ha un conveni amb el Govern de l’Estat perquè siguin
assumides aquestes inversions per part de Madrid, n’han parlat
vostès, tema de torrents, de depuradores d’Eivissa, de Santa
Eulàlia, etc., aquest grup d’esmenes, lògicament, entendrà que
la voluntat i la confiança és que aquestes inversions es realitzin
per part del Govern de l’Estat com s’ha pactat i negociat.

També hi ha tot un grapat d’esmenes que concreten i
detallen coses que la conselleria té previst fer o que ja fa dins les
seves corresponents partides genèriques, el conseller també ha
parlat de les depuradores i li ha enumerat concretament quines
s’han licitat, quines estan en marxa i quines es realitzaran
pròximament. De totes maneres, també hem de dir que algunes
de les seves propostes no s’han materialitzat per qüestions de
tràmits administratius, disposició de terrenys, etc., que tampoc
no és directament competència de la Conselleria de Medi
Ambient.

I finalment un altre grup d’esmenes són l’escassetat de
recursos i la reducció dels pressuposts, vostès fan propostes que
poden ser interessants però que no són assumibles
econòmicament per la conselleria, el circuit hídric de Ses
Salines de Formentera, el personal per al paratge de la Serra de
Tramuntana, etc., són esmenes que en aquest moment de
restricció i de contenció pressupostària no semblen assumibles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Començarem fent una referència a les esmenes
presentades per AIPF que, tal com vàrem dir ja en comissió en
aquesta secció, ha presentat una gran quantitat d’esmenes i
moltes d’aquestes, a diferència del que és majoria dins les altres
esmenes d’aquest grup, són tal com ell mateix ha dit d’interès
balear i no només d’interès de Formentera; algunes fan
referència a neteja de torrents, a ajudes als propietaris, a
construcció de deixalleries, a residus perillosos, etc. Algunes no
es podran aprovar per qüestions de disponibilitat pressupostària,
amb algunes altres, com també se li ha dit ja, hi ha errades
d’adscripció a la instància corresponent, com és el cas
d’adscriure les esmenes de deixalleries a ABAGUA, el transport
de residus entre Eivissa i Formentera també a ABAGUA o el
pla de residus perillosos a la mateixa ABAGUA.
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En altres casos ja són coses previstes, i en altres, com el que
fa referència a neteja de torrents o a neteja del litoral, com que
també en parlarem quan parlem de les esmenes del Grup
Popular, ja podré contestar conjuntament.

Respecte de les esmenes presentades pel Partit Popular ja
vàrem notar també en comissió que s’ha acabat amb aquella
excepció que altres anys teníem que a les distintes conselleries
es feien esmenes a la totalitat i de globalitat i a la de Medi
Ambient se li feia esmena únicament de globalitat, com si hi
hagués una especial condescendència, una visió més favorable.
Això s’ha acabat, s’han normalitzat, entenem que és lògic atès
que és la conselleria a la qual més esmenes s’hi han presentat,
en qualsevol cas la representant del Partit Popular per justificar
aquesta esmena a la totalitat ha utilitzat bàsicament dos
arguments: un és que lamenta aquest descens de l’11%
d’aquesta conselleria; nosaltres lamentam aquest descens com
lamentam tots els descensos que hi pugui haver a les diferents
conselleries, però pensam que és el resultat de la política d’un
govern que en una situació de crisi i de descens dels ingressos
ha optat per afavorir les prioritats socials i el que dóna impuls
a l’economia productiva i a la feina. Lògicament amb aquesta
política de prioritats n’hi ha que han de patir, i a Medi Ambient
dissortadament li ha tocat patir més. El que no entenem, Sra.
Soler, és que vostè lamenti aquest descens però els seus
companys quan fan esmenes per incrementar les dotacions
d’altres conselleries, van a cercar a Medi Ambient; el seu
company que du Afers Socials, quan vol afegir 5 milions
d’euros -el seu company que no hi és- a la dependència, els va
a cercar a Medi Ambient, els va a cercar a un programa de
planificació forestal; el seu company o la seva companya que du
Esports, quan vol afegir més doblers a Esports, també els va a
cercar a Medi Ambient; el seu company que du Educació, també
quan vol afegir doblers a Educació, els va a cercar a Medi
Ambient. Per tant, si féssim cas de les esmenes en conjunt que
ha fet el Partit Popular, el descens que tendria aquesta
conselleria no seria de l’11%, sinó que seria molt més gran,
perquè parlam d’esmenes de 5 milions i alguna altra d’1 milió,
parlaríem d’un descens del 15, del 16 o del 17%. Potser hi hagi
poca coordinació en el cas del Partit Popular.

Això crida molt l’atenció quan part de les seves esmenes és
que vostès farien més coses, farien més doblers per a Cabrera,
més doblers per a agendes locals, més doblers per a lluita contra
el canvi climàtic, el que és difícil d’explicar és com els farien
quan és una conselleria a la qual, segons veim, li retallarien
doblers.

L’altre argument que ens ha dit per fer l’esmena a la totalitat
és que manca finançament de Madrid, si manca finançament de
Madrid, jo crec que hi pot haver acord amb molts grups
d’aquesta cambra a denunciar aquesta situació, crec que
nosaltres hem estat molt contundents al respecte amb moltes
ocasions, però no veim que sigui un argument per rebutjar els
comptes que hagi fet la conselleria amb els recursos de què
disposa.

Passant a algunes de les esmenes, en faré una repassada
ràpida perquè em queden cinc minuts i perquè efectivament,
com ja s’ha dit, el conseller ha entrat una mica esmena per
esmena, en el tema d’ajudes per combatre el canvi climàtic, Sra.
Soler, sembla que em retreia alguna cosa quan em deia que en
comissió vàrem dir que estaríem d’acord si no haguéssim de fer
retallades, efectivament, és que moltes de les coses que vostè
proposa, aquesta, la de fondeigs, la de neteja del litoral, si hi
hagués més recursos seria molt més fàcil atendre-les. En
qualsevol cas, la política de lluita contra el canvi climàtic és una
lluita d’actuacions per sensibilització, com és lògic, i és una
lluita d’ajudes a les entitats per denunciar el canvi climàtic, però
sobretot és una qüestió de política energètica, de política de
transports, la política contra el canvi climàtic va molt més enllà
d’aquelles actuacions de sensibilització. I en aquest sentit he de
dir que la política contra el canvi climàtic que es pugui fer des
d’aquest govern en matèria de transport, en matèria energètica,
en matèria d’estalvi en molts de recursos diversos, és molt
millor política per combatre el canvi climàtic que la que es feia
des del govern anterior.

Espais naturals, quan el PP fa alguna esmena, alguna
proposta referida a espais naturals, sempre fa aquell afegitó,
entre cometes dic, amb l’acord dels propietaris. Jo crec que
aquest afegitó ..., és clar, l’ideal és fer les coses amb consens,
però és un afegitó que podríem posar a qualsevol altra política,
amb l’acord de les persones afectades, en certa manera sembla
que el Partit Popular és presoner d’aquella campanya
d’intoxicació que va fer ara fa sis o set anys, segons la qual les
polítiques de protecció d’espais naturals equivalien a una
espècia d’atac stalinista contra la propietat privada en virtut del
qual la gent que vivia en espais protegits no podria ni posar
música, ni recollir els ous de les gallines i tantes coses que es
deien llavors.

Vostè diu que demana que hi hagi més espais naturals. I ha
dit literalment que alguns socis en el seu cor voldrien que això
..., que el seu cor voldria que hi hagués més espais naturals. Sra.
Soler, ho voldria el nostre cor i ho voldria el nostre cervell, ho
voldrien totes les nostres parts en aquest sentit, no?, la
conselleria ha tengut els seus ritmes, el que sí és cert és que no
acceptarem lliçons en aquest capítols de qui a la legislatura
passada varen retallar i varen fer desaparèixer espais naturals.

Transferències de caça, ja s’ha dit, no estan completades, en
qualsevol cas no serà la llei de pressuposts la que creï les
transferències, les que faci les transferències, quan aquestes
transferències venguin, això ja es reflectirà al pressupost.

Respecte dels torrents, repetiré el que he dit abans, que la
nostra posició és reivindicar que vengui de l’Estat allò que hagi
de venir.

Pel que fa a tot el capítol d’IBAGUA, i vaig resumint perquè
tenc poc temps, ja li ha dit el conseller que hi ha moltes obres
que ja estan previstes, Artà, Orient, Sa Calobra, algunes en fase
d’estudi, algunes pendents de tràmits municipals -no repetiré
quines, ja s’han dit-, alguns casos són obres d’interès generals
que qui les hauria de finançar és el Ministeri de Medi Ambient:
hi ha dues esmenes d’IBAGUA que sí acceptarem, a mi
m’hagués fet ilAlusió sortir aquí i dir-li que li acceptarem dues
esmenes, però no només li han dit els portaveus anteriors i el
conseller, sinó que vostè mateixa, a la primera intervenció, quan



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 3709

 

presentava les esmenes, ja ha anunciat que les hi acceptaríem,
amb la qual cosa inaugura una nova modalitat de presentació
d’esmenes, que ja va acompanyada de la presentació que els
altres li acceptarem, ja ens estalvia dir-li que les hi acceptarem.

Ports de les Illes Balears, ja també es va dir, algunes de les
qüestions no són competència pròpia de Ports de les Illes
Balears, com els fondeigs que nosaltres compartim amb el que
ha dit el conseller, que és una política encertada i que idealment,
si hi hagués més recursos i si hi hagués les plenes competències
s’hi hauria d’aprofundir; en altres casos, com Port de Fornells
o Cala en Busquets, no estam en el moment d’evolució del
projecte com per fer aquestes esmenes concretes.

Respecte de les esmenes d’Espais de Natura Balear, diria
que són d’aquell capítol de les benintencionades, és a dir de les
esmenes que si hi hagués més recursos tots compartim que
s’haurien de fer més coses, però els recursos són limitats, com
ja he dit al principi, aquesta conselleria ha patit especialment de
la dificultat d’aquest pressupost.

Respecte de Cabrera, només li voldria fer, sense entrar al
fons de si els recursos que s’hi destinen són necessaris, sí que li
voldria fer una precisió al que ha dit sobre Cabrera la Sra. Soler,
ha dit que no hauríem de donar la raó als grups ecologistes que
no volien la transferència perquè deien que estaria millor
gestionada des de Madrid que des d’aquí; jo crec que els grups
ecologistes, com a mínim els del país, no han dit això, els grups
ecologistes han dit que volien els recursos, que volien que fos
ben gestionada, han manifestat desconfiança, prquè jo crec que
la història de la gestió d’espais naturals d’aquesta comunitat
autònoma dóna per manifestar desconfiança, però volen que el
Parc de cabrera sigui un parc nacional d’aquest país i que sigui
gestionat des d’aquest país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
perquè ningú no s’enfadi començaré igual que ha començat la
Sra. Soler, la portaveu del Grup Popular, no perquè ho tengués
pensat fer-ho així, però com que ella ho ha fet, jo seguiré en
aquesta línia. 

Ella ha dit que alguns portaveus estaven equivocats i que no
érem aquí per parlar del passat i és veritat, estam aquí per parlar
dels pressuposts i jo diria que més concretament estam aquí per
parlar, valorar i votar les esmenes presentades als pressuposts.
Però ha dit concretament i ha fet referència al Sr. Carretero, que
casualment en aquell moment no hi era, que anava cap enrera i
que parlava de Palma Arena i ... Miri, Sra. Soler, li agradi o no
li agradi aquest pressupost que aquests dies debatem aquí en el
Parlament és la conseqüència de dues coses: la situació
econòmica mundial, que ens afecta també a nosaltres, i el
resultat directe de la gestió que es va fer la passada legislatura
i no només amb el Palma Arena, Palma Arena i moltes altres
coses, moltes més, que com que no és el moment, jo no detallaré
per cortesia i que quedi clar, no hi volia entrar, faig aquest
comentari arran del que ha fet vostè, Sra. Soler.

Entrant ja dins el que ens ocupa avui, miri, jo crec que el Sr.
Conseller no només avui, sinó en la seva intervenció d’avui, en
la que va tenir en la comissió corresponent i no només en el
tema concret de les esmenes del Partit Popular i d’AIPF, sinó en
la seva pròpia compareixença, jo crec que en aquestes tres
intervencions ha deixat molt clar, jo que he escoltat atentament,
ha deixat molt clar quina era la proposta que es feia des del
Govern i com no pot ser d’altra manera des dels grups que
donam suport al Govern, a totes les esmenes que presenta el
grup de l’oposició, tant AIPF com Partit Popular.

AIPF n’ha presentat un nombre important, està bé, els
comentaris que ja han fet altres portaveus jo els puc subscriure
també. Crec que moltes d’elles fins i tot són coincidents amb
altres presentades pel Partit Popular, són de caire autonòmic i
crec que entren dins el paquet de respostes que el Sr. Conseller
ha donat i que jo no repetiré perquè crec que és innecessari.
Però entrant a la qüestió de fons, com que a més a més aquest
és un debat de totalitat i globalitat, no es tracta de detallar les
esmenes que ja s’ha fet -repetesc-, però sí voldria fer algunes
consideracions. Jo crec que no s’ha acabat d’entendre per què...,
criticam la reducció del pressupost, però crec que el que no
s’acaba d’entendre és on ens du la necessitat d’aquesta rebaixa
del pressupost. Una vegada feta aquesta anàlisi, tant si agrada
com si no agrada és una realitat que s’ha d’acceptar,
evidentment les possibilitats de la conselleria també
forçosament es veuen retallades en allò que supòs que seria la
voluntat del Sr. Conseller respecte de moltes coses. 

I miri, jo m’havia estudiat totes i cadascuna de les esmenes
detingudament i no hi entraré, perquè repetesc que ja s’hi ha
entrat, llevat d’alguna consideració que sí voldria fer. 

El Partit Popular presenta 60 esmenes, efectivament
d’aquestes 60 esmenes, 44 són d’afectació i 16 d’addició. Vostè
en la seva intervenció ha dit que havia treballat, no ho pos en
dubte, que quedi ben clar i ha dit que algun portaveu deia que es
feien esmenes per fer esmenes. Jo el que li vaig dir és que..., sí,
sí ja sé que parlava de mi, m’he donat per alAludit de seguida
que ho ha dit, no ha fet falta que especificàs ni que miràs res
més. Mantenc una part d’aquest comentari. No volia ser ofensiu
en cap cas, si ho va ser en el seu moment deman disculpes. Però
el que hi ha són dues maneres diferents de veure la situació.
Vostès entenen que la seva funció com a oposició es tracta de
dir, jo voldria fer això, això... i simplement agafar el pressupost,
dir on ho podria colAlocar i present el que a mi em pareix que he
de fer com a grup d’oposició. El que passa és que fa la sensació
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estudiant en conjunt les seves esmenes que quasi el que
pretenen és canviar la previsió pressupostària i d’execució que
té la conselleria per la previsió que té el Partit Popular. I això ha
d’entendre, supòs que a vostès els agradaria, però que és
inacceptable des del punt de vista de la conselleria i des del punt
de vista dels grups polítics que donam suport a aquest govern.

Miri, de les 60 esmenes, 16 són d’addició com ja li he dit, i
una bona part, més d’un 90% si un es mira les partides de baixa,
li repetesc, més d’un 90% són del subconcepte 64000. Supòs
que amb la convicció que és un subconcepte, per tant unes
quantitats que són allà, lliures a disposició de qualsevol, crec
que també li ho ha dit el Sr. Conseller. Que sigui subconcepte
64000 no vol dir que la conselleria no tengui previst tot un
llistat de propostes i de projectes a executar en base a aquestes.
Per tant, no serveix que vostè agafi aquest 64000, suposant que
de moment no serveixen per res i vostès les utilitzaran. Però és
que això ho fan en la menor part de les coses, la resta de les 44
esmenes són d’afectació. I miri, casualment són d’afectació i
n’hi ha una molt particular a una entitat, ABAQUA, que se’n
porta el premi gros. No sé si li tenen mania per alguna qüestió
puntual, però se’n porta el premi, perquè si no m’equivoc, de les
44, 28 esmenes d’afectació són a la mateixa empresa. 

No sé si ho ha fet a posta, casualment han anat a buscar
l’empresa, vegem qui té el capítol d’inversió important per
poder afectar i home!, clar, s’ha trobat que ABAQUA que quasi
té 58 milions en capítol 6 i haurà pensat, aquesta és la meva!
Clar, anem i afectem tot el que es pugui a això, i vostè ni més ni
manco afecta dels 57 quasi 49 milions d’euros d’aquesta
empresa. I clar, això què suposa?, que per fer el que vostè
demana la conselleria i el Govern ha de deixar de fer tot el que
té programat, i no és així. Jo crec, li ho vaig dir l’altre dia, crec
que s’ha d’imposar un poc més de serietat a l’hora de presentar
esmenes, sobretot aquestes d’afectació perquè és molt fàcil
presentar-les, simplement és dir què vull fer i afectaré aquesta
conselleria i punt, però crec que s’ha de ser més rigorós a l’hora
de presentar això.

Quan parlava d’una esmena que ha presentat i que fa
referència a la neteja del litoral, criticava al conseller el fet que
ha anunciat que es podrà fer a través d’una altra entitat i no
pròpiament des de la conselleria, com potser s’havia fet des
d’un altre exercici. I el seu argument és que no vagi per aquí
perquè, clar, l’empresa també tendrà necessitats i aquests 2
milions que vostè llevi de l’empresa li faran falta. Sra. Soler, els
48 milions que vostè vol llevar d’aquesta també li faran falta!
És que cau tot pel seu pes. Vostè pateix perquè el conseller li
proposa 2 milions d’euros, i vostè en condiciona 48, no té gaire
sentit, Sra. Soler! Cau tot pel seu pes.

A més, hi ha coses que tampoc no s’acaben d’entendre -i
acabaré perquè no em queda gaire temps. Algunes de les seves
esmenes fins i tot proposen que el Govern posi partides
pressupostàries per executar determinats projectes, projectes que
vostè sap, perquè estic segur que ho sap encara que hi presenti
esmenes, que el seu finançament ja està compromès a Madrid.
I no s’acaba d’entendre tampoc com vostè, coneixent que
Madrid pagarà determinades instalAlacions, com poden ser la
depuradora de Vila, l’emissari de Talamanca, la depuradora de
Santa Eulàlia, l’emissari també de Santa Eulària, vostè via
esmena continua reclamant que el Govern es faci càrrec
d’aquestes instalAlacions, quan jo particularment crec que s’ha

d’agrair al conseller que és una bona gestió haver aconseguit un
conveni amb Madrid perquè el Ministeri de Medi Ambient es
faci càrrec d’aquestes instalAlacions. Jo pens això, però bé, no
tots pensam el mateix.

Vull fer referència a un petit comentari que vostè mateixa va
fer en comissió crec que va ser, perquè intentant esperonar el
conseller vostè li va dir, Sra. Soler: “Sr. Conseller, governar és
prendre decisions ràpides i accelerades”. Crec que tal vegada és
una mica el que ha fet vostè i el Partit Popular amb aquestes
esmenes als pressuposts. Jo crec que és un consell equivocat, les
decisions s’han de prendre, no ràpidament i acceleradament,
sinó les correctes i legalment, legalment, Sra. Soler, que és molt
diferent. Per tant, jo només li deman al Sr. Conseller, que crec
que ja coneix les conseqüències de fer les coses aviat i sense
mirar res, que continuï fent el que ha fet fins ara, que no faci cas
d’aquest consell de l’oposició perquè crec que només podrem
anar a pitjor.

Gràcies. Per cert, no he dit res de les dues esmenes
acceptades perquè el conseller i la mateixa Sra. Soler ho han
anunciat, per tant tots som coneixedors que s’accepten dues
esmenes, evidentment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica, Sr. Mayans? No vol
intervenir. Grup Parlamentari Popular, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, després, com bé ha
establert el conseller, d’arribar a un consens amb una esmena,
que consideram molt important, amb dues esmenes en concret,
la qual cosa ja ens donam per satisfets. De la intervenció del Sr.
Melià en què hi ha tres grups d’esmenes, una que són
competència d’altres administracions, unes altres que
teòricament són convenis amb el Govern de l’Estat. Sr. Melià,
vostè coneix molt el municipalisme i coneix els nostres
arguments quantes competències han d’exercir o fer front sense
que siguin competències municipals i a quantes coses han de fer
front sense tenir el finançament adequat. A mi em sap greu si
vostè considera que hem presentat esmenes que no corresponen
directament a la Conselleria de Medi Ambient, però nosaltres
hem entès que aquestes esmenes eren favorables per als
ciutadans de les Illes Balears i enteníem més que res que les
podríem presentar a la mateixa Conselleria de Medi Ambient.
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Pel que fa al Sr. Llauger, miri, jo lliçons d’espais de
rellevància ambiental a vostè no n’hi donaré cap. Vostè forma
part d’un govern i no n’han ampliat ni un sol metre, és igual, jo
ho sé ben cert que donaria el cos, el cap i més. A mi m’ha fins
i tot espantat el conseller quan ha dit que, crec que és a
Menorca, que la gestió de caça la duen els del PSM o els del
BLOC, jo he pensat que allà no deuen caçar absolutament res
allà, deuen estar totalment paralitzats. Estic totalment
convençuda que allà no cacen absolutament res. I evidentment
després de les intervencions i de veure el consens que hem
pogut arribar a les esmenes, nosaltres no intentam presentar uns
pressuposts alternatius a la Conselleria de Medi Ambient.
Nosaltres quan feim esmenes, tampoc no sumam la quantitat
total dels doblers esmena per esmena, perquè la nostra tasca és,
tal vegada ens acceptin aquesta i tal vegada ens rebutgin l’altra.
Ha passat així, ens accepten 1,9 milions d’euros per fer
convenis amb els municipis per arreglar la xarxa de
clavegueram i aigües netes i brutes i nosaltres en retirarem una
d’1,5 milions d’euros per fuites d’aigua perquè entenem que ja
està dins aquesta altra d’1,9 milions d’euros. Per tant, quan
nosaltres presentam esmenes no és la nostra feina sumar esmena
per esmena per veure si ens passam del que hi ha pressupostat.
Nosaltres presentam esmenes per intentar millorar, si unes van
bé, van bé i si unes altres van malament. No és la nostra tasca
tampoc com a grup d’oposició fer un pressupost alternatiu al
pressupost presentat. Jo entenc que des de la Conselleria de
Medi Ambient, i ja ho he dit abans, és molt mal de fer en aquest
moment dur el timó d’una conselleria que li rebaixen el
pressupost en un 11,38% i els convenis que ha de tenir signats
amb Madrid estan sota mínims o no estan signats. Jo entenc que
és difícil i el que hem fet ha estat presentar esmenes alternatives
intentant millorar i així s’ha pogut arribar a un consens.

I el Sr. Boned m’ha demanat “rigor”, literalment. I com que
jo interpret que la màxima autoritat en medi ambient és el
conseller de Medi Ambient i entenc que la seva intervenció ha
estat prou rigorosa, no tenc res a dir sobre la intervenció del Sr.
Boned.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam als torns de contrarèplica.
Per part del Grup Parlamentari Mixt el Sr. Melià? No vol
intervenir. En nom del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per contestar aquest darrer
comentari que ha fet la Sra. Soler, respecte de la sorpresa que li
ha causat saber que la gestió de la caça a Menorca es duia per
part del PSM-Verds. Jo crec que aquesta sorpresa només se pot
entendre des d’una concepció segons la qual la gestió de la caça
només es pot fer en favor dels interessos sempre d’una part, que
és la dels caçadors i no de la protecció del medi i les espècies i
a més amb una política de clientelisme. La política de caça
també es pot fer des d’un punt de vista de conciliar les posicions

dels caçadors amb la protecció del medi i les espècies. I això és
el que s’està fent des de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. A pesar que la Sra. Soler no té res
a dir a allò que jo he comentat, jo simplement ha fet referència
a una paraula meva, “rigor”, que la mantenc i per si no li han
quedat prou clares les explicacions que li he donat quan he
tengut el meu primer torn d’intervenció, miri, quan jo parl de
rigor, li posaré un altre exemple, vostè s’ha permès avui el luxe,
i crec que també li ho ha comentat el Sr. Llauger, de dir i acusar
aquest govern de no haver incrementat ni un metre de sòl
protegit -ha dit- i no sé quina altra història més. Miri, d’entrada
ja té el seu mèrit no haver fet com va fer el seu govern, només
arribar eliminar parcs naturals. Això ja és un mèrit. Però no
només això. Miri, jo no sé si vostè en aquesta mateixa
legislatura i no me’n vaig més enrere, parl d’aquesta legislatura,
no sé si vostè no era aquí, però li record que en aquest
parlament s’ha convalidat primer un decret i una llei posterior
que sí ha protegit terreny. Li record que es varen protegir com
a increment d’ANEI nombrosos terrenys a Eivissa i a Mallorca.
Ho entén, Sra. Soler? No pot venir aquí al Parlament i acusar
aquest govern de no haver incrementat ni un metre. Es veu que
vostè no hi devia ser...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, Sra. Soler!

EL SR. BONED I ROIG:

...quan es va votar aquest decret i la llei posterior, on es
varen incrementar molts de metres quadrats d’ANEI a les illes
de Mallorca i d’Eivissa, Sra. Soler i senyors del Partit Popular,
que no els agrada, però és així!, per això quan parlam de rigor,
ho mantenc, Sra. Soler, no li agrada, però ni vostè ni cap
portaveu del Partit Popular pot venir aquí a dir el que li sembla
si no és cert.

Gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned.
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Passam ara al debat número 18 de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 16, Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia a les seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat i
esmenes parcials. Per a la defensa conjunta de les esmenes que
es mantenen a la secció 16 i entitats afins per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF té la paraula el Sr. Mayans per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Ara va vostè, Sr. Rodríguez, un segonet.
Bé, començaré per les esmenes més senzilles, a l’altre gruix
d’esmenes que presenta el Partit Popular li donaré suport, igual
com també a l’esmena a la totalitat. I començaré amb les
esmenes parcials i les més concretes i sobretot a nivell de
cursets de formació, distingeix els diferents cursets de formació
dels diferents cossos de protecció civil i bombers per illes, i dic
per illes perquè per exemple el cos de bombers d’Eivissa no són
els mateixos que els de Formentera, que com la consellera sap,
són bombers auxiliars. I també perquè evidentment es faci un
control més rigorós a les esmenes que es puguin aprovar o
transaccionar.

Passant a una segona esmena que fa referència al centre 112
a Eivissa, la consellera va anunciar que en principi l’any 2010
es farà efectiu, que serà una realitat. Per tant, aquí té una esmena
per si necessita pressupost per afegir al que ja tengui o si no en
té gens ni mica, aprovar aquesta esmena i fer-la efectiva dins
l’any que vostè ens ho va anunciar. Crec que és una bona
mesura, n’havíem parlat moltes vegades i crec que el factor clau
en una emergència és conèixer molt detalladament el terreny
allà on es produeix i allà on s’actua el servei d’emergències per
poder ser més efectiu i sobretot arribar abans allà on s’hagi
produït.

Una altra esmena important també és el tema de la policia
autonòmica. Des que es va aprovar l’Estat n’hem parlat, però no
hi ha hagut cap avanç, no s’ha avançat ni un milAlímetre sobre
aquest tema. Únicament vaig presentar com a lloc singular i
petit per poder implantar un pla pilot de policia autonòmica
l’illa de Formentera, que se’m va rebutjar, però l’endemà la
seva predecessora va anar a Formentera a dir que si
s’implantava qualque dia la policia autonòmica seria amb un pla
pilot a Formentera. Per tant, jo l’any passat vaig fer unes
esmenes en aquest sentit i des del BLOC se’m va dir que els
estudis no bastaven i des del Partit Socialista que no volien més
estudis, que s’havia de definir ja. Aquesta vegada he presentat
la mateixa esmena i m’han dit que era extemporània, per tant no
sé exactament a què atenir-me, perquè l’any passat els estudis
no bastaven i enguany només s’han de fer estudis.

Crec que és un tema que n’hem de començar a parlar, ja tal
vegada ho hauríem de tenir més avançat del que li tenim i el que
sí podríem definir ja és, o començar a definir ja, és quin tipus de
policia volem i on volem que s’implanti, per anar investigant els
possibles errors o la millor manera de fer front a aquesta nova
competència.

Altres esmenes fan referència a plans d’emergència, fan
referència a manteniment de policia turística. Vostè sap tan bé
com jo que és una pedrera important de policia local, molts
policies que comencen com a policia turístic acaben com a
policia local.

 I una darrera esmena important també, perquè no basta tenir
una ciutat adequada i una ciutat correcta en infraestructures,
sinó que hem de fer acomplir un poc l’ordre públic i sobretot un
tema que fins ara no era molt important, però que cada vegada
ho és més, que és el renou, la llei del renou i fer-la acomplir. Per
tant, amb aquesta esmena, que esper que em digui que hi ha
poca quantitat i que es pugui ampliar, es proposa formar la
policia perquè pugui manejar els aparells adequats, perquè vostè
sap tan bé com jo que si la mesura no es fa per un organisme
oficial i amb la titulació corresponent pot derivar en què la
mesura no sigui correcta i pot haver-hi denúncies en sentit
contrari, i que no és la finalitat que nosaltres volíem aconseguir.
Per tant, amb aquesta esmena es vol aconseguir formar la
policia dels diferents municipis de Balears i la que no tengui
sonòmetre, doncs ajudar-la, o amb un conveni o sigui com sigui
a la seva adquisició. En comissió se’m va dir que s’havia de fer
a través de l’EBAP, jo estic disposat a transaccionar el que faci
falta perquè sigui a través de l’EBAP, no hi ha cap problema,
però crec que és un tema important per acabar de configurar un
poc el tema de la convivència.

I quant a un tema molt concret, igual que a Calvià,
Formentera Digital era part pionera d’un projecte quant a noves
tecnologies i encara queden fases on no s’han desenvolupat i
amb aquesta esmena es pretén que es desenvolupin en la seva
totalitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quiero agradecer a
la consellera de Innovación, Justicia e Interior su presencia en
la cámara, que es muy importante, que además tiene el gesto de
venir acompañada con parte de su equipo de gobierno; que estoy
abrumado porque tengo ahora mismo cuatro consellers, cosa
insólita en este debate presupuestario, que me escuchan, y desde
luego estoy muy asombrado de contar con tantísimos diputados
de los grupos que apoyan al Gobierno que me escuchan esta
tarde. Esto me obliga a ser todavía, a hacer mi intervención más
sagaz, más locuaz y evidentemente más convincente.

He de decir también al principio de mi intervención, para
que nadie se olvide, que hace tres años en esta cámara, en este
momento, cuando se debatían los presupuestos de Interior, se
produjo el acoso político más grande que jamás ha tenido un
político en este Parlamento, que fui yo. Por los grupos de la
oposición, sin ninguna evidencia, pareció que yo era la persona
más implicada en el caso Andratx, y he de decirles a los grupos
de la oposición que yo he pasado el Sitel, ustedes no, y no
aguantarían; a mi me han intervenido 900 conferencias
telefónicas y no ha habido ningún delito, muchos de ustedes no
lo aguantarían. Y estoy asombrado porque en el nuevo código
ético que ha hecho el Gobierno, a medida de sus necesidades, no
figura la palabra disculpa ni perdón, y mientras no haya ...

(Alguns aplaudiments)
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... y mientras no haya este diputado que les habla la petición
de disculpa o de perdón, porque fui acusado de una manera falaz
y mentirosa, como lo prueban documentalmente, y mientras no
haya una disculpa y un perdón para la diputada Soler, que
también fue acusada en el caso Caballistas por lo mismo, yo
cada año, en el debate presupuestario, seguiré recordando, como
un memorial, lo que ocurrió aquella noche en este Parlamento.

(Alguns aplaudiments)

Y ahora ya, sin acritud, me dispongo hoy a intervenir en los
presupuestos de la Conselleria de Interior, que hoy la cámara
estudia en este debate, y me toca en esta ocasión a mí defender
las enmiendas a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado
a la Conselleria de Innovación, a la Escuela Balear de
Administraciones Públicas, a la empresa Baleares Innovación
Telemática y a la empresa GEIBSA Gestión de Emergencias, y
también decir que por qué hemos presentado estas enmiendas a
la totalidad, qué nos ha movido a hacer este acto de decir no nos
gustan estos presupuestos.

Enmendar una sección es parlamentariamente expresar en
voz alta y públicamente nuestra disconformidad con la
distribución de recursos y los objetivos que políticamente se han
marcado para aquella sección. Esta conselleria nosotros la
consideramos como una pieza clave en el nuevo sistema para
poder alcanzar en Baleares, en España también me imagino y en
otras partes, un nuevo sistema productivo, si queremos
abandonar la cultura del ladrillo, la comunidad del ladrillo e
innovar en otras cuestiones, evidentemente es a través de la
innovación y de la aplicación de nuevas tecnologías las
empresas que tienen que conseguir esto. Por lo tanto,
consideramos que la conselleria de Innovación, Justicia e
Interior es pieza clave en el desarrollo económico de Baleares.

Es a través principalmente del área de innovación que puede
incidir este departamento del Gobierno en la implantación en el
sector productivo de nuevas tecnologías, la implantación de
estas mismas, de las nuevas investigaciones, es decir, la
aplicación de las nuevas tecnologías en los distintos sectores
productivos de nuestra economía.

Hemos realizado un análisis de los presupuestos. El otro día
alguien se escandalizó porque dije que los presupuestos éstos
eran un bluf, no respondían a la necesidad de la comunidad
autónoma. Después de decirlo, hacerme ver que me había
equivocado, tal y tal, yo he analizado más el presupuesto; voy
a poner dos ejemplos de dónde voy a justificar el porqué es
imposible que estos presupuestos cumplan con su función,
cumplan con su cometido. Hay en la nueva Conselleria de
Innovación, Interior y Justicia una dirección que es la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació,
que tiene dos departamentos, uno de recerca, de
desenvolupament tecnològic, i l’altre que és d’innovació
tecnològica. El primero, el de desenvolupament tecnològic, el
desarrollo de tecnologías, sube la cantidad, el presupuesto de
esta sección, de 11.397.000 euros, casi 2.000 millones de
pesetas. Este departamento de desarrollo tecnológico tendría
que ir guiado a que las empresas pudieran aplicar esto que se ha
desarrollado; pues muy bien, de los 11.397.000 euros que tiene
de presupuesto, solamente 300.000 euros, es decir, de 2.000
millones de pesetas, sólo 50 van a empresas privadas, a ayudas

a empresas para desarrollo tecnológico. Creo que esto da un
poco el cariz de para qué se emplean los recursos públicos.

Pero es que en el otro, que es en la innovación tecnológica,
no puede estar más claro, que es innovación en los centros de
trabajo, en las empresas, en el sector productivo, de 6.051.000
euros, es decir, de casi más de 1.000 millones de pesetas, sólo
83, 500.000 euros, se dedican a las empresas para hacer esto.
Quiere decir que esta dirección, que tiene 17.448.000 euros, casi
3.000 millones de pesetas, dedica a transferir tecnología,
investigación e implantación de tecnología en las empresas
800.000 euros, es decir, poco más de 130 y pico millones de
pesetas. Claro, ¿vamos a cambiar nosotros el sistema productivo
de esta forma? Me parece que hemos hecho corto.

Vamos a otra parte que tenemos también más aquí, que es la
Dirección General de Tecnología y Comunicación, que tiene de
presupuesto ni más ni menos que 15.800.000 euros, pues 2.500
millones de pesetas. Nos gastamos en personal en esta dirección
1.800.000 euros; nos gastamos en consumo teléfonico,
asómbrense, señoras y señores, esta comunidad gasta cada día,
sea domingo o festivo, 2 millones de pesetas en
comunicaciones, me parece que sacamos los pies del tiesto, cada
día que pasa, sea festivo, domingo, sábado o laborable, 2
millones de pesetas en comunicaciones. ¿Dónde vamos? ¿Quién
habla tanto? ¿Cómo es posible esto? Se deduce de que tienen
una de 4.200.000 euros para pagar el consumo telefónico.

Y la otra partida de ésto son 5.370.000 euros en gastos de
carácter inmaterial, en estudios, en análisis y en proyectos.
Claro, si la conselleria que tiene que hacer de innovación, de
recerca, de implantación, I+D+I, solamente tiene para apoyar
a las empresas en este aspecto, 800.000 euros, mal vamos, los
presupuestos no los hemos hecho bien, por eso dije que era
falso.

Por lo que respecta a la EBAP, no contempla su presupuesto
su implantación en Ibiza, tres años después de haberlo
implantado en Menorca, seis años después de haberlo
implantado en Mallorca, seguimos sin contar en Ibiza con la
implantación de la EBAP, creo que es una discriminación que
no es correcta.

En GEIBSA, y aquí el señor portavoz del BLOC-PSM me
dará la razón, el año pasado teníamos 7.472.000 euros, este año
tenemos 7.121.000 euros. Pero claro, una cosa es lo que se
presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta, de aquella partida
intocable, que nadie podía tocar porque era para pagar
devolución de deuda e intereses, justamente, no sé si antes o
después de que la consellera fuera nombrada consellera, se
detrayeron 300.000 euros para Geibsa, no era para comisiones
ni para intereses, era para GEIBSA. Quiere decir que GEIBSA,
que el año pasado hasta el mes de septiembre, como mínimo,
tiene un presupuesto de 7.735.000 euros, el próximo año tiene
que hacer frente a sus obligaciones con 7.100.000 euros.
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Bien, mire usted, el último botón de muestra, Balear de
Innovación Telemática, otra empresa clave en (...) informático
y telemático de la comunidad, presupuesto: 9.400.000 euros.
Personal: 6.400.000 euros. Trabajos externos a otras empresas:
1.900.000 euros. Claro, con este presupuesto a usted no le tiene
que extrañar que nosotros le enmendemos el presupuesto, que
digamos que no responde a la realidad y que digamos un
esfuerzo, ¿es verdad que este gobierno se ha planteado el
presupuesto cero? ¿Es verdad que el Gobierno éste se ha
planteado qué gastos son necesarios y cuáles no lo son para
dedicar todos los recursos a los que son necesarios? Porque si
tenemos cada día un gasto de 2 millones de pesetas en
comunicación, en consumo telefónico, o tenemos una empresa
que más del 50% se lo lleva, el 70% se lo lleva en sueldos y
encima tiene 2 millones de euros para contratar exteriores, algo
no funciona bien. Por eso, Sra. Consellera, le hemos enmendado
los presupuestos, porque no responden a la realidad, se lo dije
el primer día y vuelvo a repetirlo otra vez.

Y vuelvo a decir nuevamente para que nadie se asuste, la
partida 34 es un camelo, el presupuesto dice que es para
intereses y deuda y es el cajón de sastre que usa el Gobierno
para aquellas cuestiones que tiene que tapar sin que nadie se
entere.

Gracias, Sr. Presidente, y señores diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera, quan vostè vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. Bé, Sr.
Rodríguez, no m’he donat per alAludida de les disculpes que
vostè demanava, respect la seva opinió, potser que no era el
fòrum més adequat, perquè afortunadament en un estat de dret
la legislació vigent dóna oportunitats a qualsevol ciutadà que
s’hagi sentit assetjat o acusat, no en aquest cas, per via
parlamentària, sinó fins i tot per via judicial, i potser aquest
seria el fòrum. Però bé, com que aquest seria un altre debat, em
centraré en el que avui ens porta aquí, que són les esmenes als
pressuposts de l’any 2010, per una banda les presentades pel Sr.
Mayans, en representació del Grup Mixt, i després les
presentades tant a la totalitat com les parcials, presentades pel
Grup Popular.

I en primer lloc, voldria dir que a pesar d’aquestes quatre
esmenes que es presenten a la totalitat, no puc compartir el que
aquí s’ha mencionat per part del representant del Grup Popular,
perquè defensam que aquests són uns pressuposts adequats i
rigorosos. Què són suficients? No, mai no són suficients, però
sí són adequats a la realitat i al context econòmic que ens
trobam, però sobretot, i això és important i per això hi vull
incidir, que són uns pressuposts adequats per resoldre les
necessitats dels ciutadans d’aquestes illes i per respondre als
objectius que té la conselleria que jo dirigeix.

Efectivament, ens trobam davant un pressupost de
99.318.000 euros. A qualque moment m’ha paregut escoltar per
part del representant del Grup Popular que fins i tot semblava un
pressupost massa elevat segons a quines direccions generals; no
ho puc compartir, després li explicaré que algunes d’aquestes
despeses a les quals feia referència el portaveu del Grup
Popular, evidentment no fan referència a aquesta conselleria
sinó que és suport que es dóna a totes les conselleries de tot el
Govern.

I com deia, aquest és un pressupost de quasi 100 milions
d’euros, adequat a la realitat, que no es pot comparar amb
pressuposts d’altres anys, perquè aquesta és una nova
conselleria que inclou set direccions generals, a més de les tres
empreses públiques. I perquè a més volem treballar perquè el
creixement d’aquestes illes, com aquí molt bé s’ha dit, es
fonamenti en la innovació tecnològica. I per altra banda, tampoc
no podem compartir que s’intenti ridiculitzar la innovació
tecnològica o les noves tecnologies amb les despeses
telefòniques diàries, siguin festa o no, perquè hi ha molts serveis
d’aquesta comunitat que no entenen de festes, faig referència a
emergències, hospitals, etcètera. Però bé, crec que un debat de
pressuposts dóna per a qualque cosa més que no per a un debat
de consum telefònic.

Per altra banda, dir també que els pressuposts de l’any que
ve, com he dit, concentra aquesta previsió d’una nova
conselleria, i que tan important és la quantitat pressupostària
com es gestiona el pressupost.

I passant a les esmenes concretes presentades pels diferents
grups, en aquest cas dos, el Grup Mixt i el Grup Popular, voldria
dir, bé, al Sr. Mayans, que supòs que és per un error, ja li havien
dit em sembla en comissió, quan parla dels cursos tant de
bombers com els cursos que demana per a protecció civil, i que
afecta una empresa pública, GEIBSA, que aquests cursets de
formació ja estan prevists, ja estan pressupostats i que això es fa
a través de l’organisme competent, en aquest cas de l’EBAP.

I pel que fa també referència en aquest cas als cursos de
protecció civil, tot i que la proposta, que la programació anual
dels cursos es fa evidentment per part dels tècnics de l’empresa,
amb el suggeriments i inquietuds dels caps de les agrupacions,
segons les necessitats de cadascuna d’aquestes agrupacions. I
això ens serveix tant per a Formentera, com feia especial esment
el Sr. Diputat, com per a la resta de les illes.

Es presenta aquí també una esmena, tant per part del Grup
Mixt com del Grup Popular, sobre la creació, la instalAlació de
l’112 a l’illa d’Eivissa. Ja ho vaig anunciar en comissió, i ho
reiter ara, que això ja està previst en aquest pressupost i està
previst, a més, que s’instalAli en el quarter militar de Sa Coma,
el qual ha estat recentment adquirit pel Consell Insular
d’Eivissa. Se’m pot dir que això ja s’havia anunciat a l’anterior
debat pressupostari l’any passat; efectivament, en aquells
moments estava en negociacions la compra d’aquest indret i al
dia d’avui podem dir que ja és una realitat, entre d’altres coses
gràcies al conveni, a l’acord que es va firmar ahir mateix a
Madrid, la compra, com dic, d’aquest quarter militar.
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Quant a la creació de la policia autonòmica, evidentment
això no ho resoldrem amb una esmena al pressupost, i també ho
vaig anunciar fa poc a un debat en comissió on mantenim el
nostre compromís de creació de la policia autonòmica, que
seguim amb el compromís de principis de l’any que ve poder
presentar un projecte, un model de policia autonòmica per
debatre amb els grups polítics, i que evidentment un projecte
d’aquestes característiques només pot néixer si és absolutament
consensuat entre totes les forces polítiques.

Per altra banda també s’han presentat esmenes per a
l’elaboració dels plans d’emergències. He de dir que, bé, això
no es fa a pesar que s’han afectat esmenes per part del Grup
Mixt a través de l’empresa pública GEIBSA, que no es fa a
través d’aquesta empresa, però que en el seu dia ja es va firmar,
concretament l’any passat, un conveni que era dels que
quedaven pendents amb el Consell d’Eivissa, i molt recentment
també amb el Consell de Formentera per a l’elaboració
d’aquests plans d’emergència.

Per altra banda es presenta també una esmena per al
manteniment de la policia turística. He de reiterar aquí una
vegada més, i hem tengut uns quants debats ja en aquests
darrers mesos o darreres setmanes pel manteniment de la policia
turística, reiteram des del Govern que mantindrem els convenis
de policia turística, que es mantendran provisionalment aquest
any 2010, mentre no arribem a un model definitiu que aquest
govern defensa distint al que ja existeix de policia turística,
perquè entenem que no ha complert les expectatives que va
crear en el seu dia, però que mentrestant en aquest període
transitori el Govern continuarà donant suport als ajuntaments
perquè es pugui mantenir aquest personal. Ja existeix una
partida assignada que preveu, per una banda, la finalització de
la gestió dels actuals convenis plurianuals de policia turística,
que acaba ara el primer trimestre del 2010, concretament el 31
de març, i per altra banda, com deia, continuam amb la dotació
de les places de policia turística la resta de l’any 2010, mentre
s’arriba a consensuar el pla d’estabilitat policial que altres
vegades aquí ja hem debatut.

Per altra banda també, i continuant amb les esmenes
presentades pel Grup Mixt, s’està estudiant efectivament
l’adquisició de diversos sonòmetres per a l’any que ve, en el
pressupost de l’any que ve, i tal com he dit abans, quant a la part
de l’esmena que fa referència a la formació, tot això es fa i està
pressupostat a través de l’EBAP, de l’Escola Balear
d’Administració Pública.

I per últim, per referir-me a la última de les esmenes
presentades pel Sr. Mayans del Grup Mixt i que fa referència al
programa de ciutats digitals que està inclòs dins el Pla Avanza,
he de dir que aquest programa de ciutats digitals està cofinançat
pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i també pel Govern
de les Illes dins aquest marc del Pla Avanza, que aquest
programa ja ha estat desenvolupat per les administracions
locals, en aquest cas abans Ajuntament de Formentera, ara
Consell de Formentera, segons el règim de convocatòria de
subvencions a les quals va poder accedir durant l’any 2008 i
enguany, l’any 2009, i que s’ha desenvolupat i que s’ha resolt
d’una manera absolutament correcta. I també puc dir que tant
enguany com l’any que ve el Govern ha executat i continuarà
executant tota una sèrie d’inversions en infraestructures de
telecomunicacions que permetran la digitalització total de l’illa
de Formentera pel que fa referència al servei de televisió, i que
a més ajudarà que es pugui implementar sobre aquestes
infraestructures una xarxa de transport digital de senyal que
connecti Formentera d’una manera completa amb l’exterior, i
que permetrà a les seves institucions, si així ho desitgen, posar
en marxa xarxes wi-fi o wimax per interconnectar els serveis i
les dependències públics i oferir serveis de connectivitat a tota
la ciutadania. De fet fa ara aproximadament 10 dies que vàrem
firmar tres nous convenis amb el Consell de Formentera
precisament per tres noves infraestructures en aquesta illa per la
TDT.

Passant al conjunt d’esmenes presentades pel Grup Popular,
i a pesar que em sembla que el Sr. Rodríguez no n’ha fet esment
però existeix l’esmena quant al pacte firmat amb els sindicats o
pel compliment del pacte firmat amb els sindicats per a l’any
que ve, he de dir que com molt bé sap el dia 20 de novembre es
va produir un nou acord que suposava una reformulació dels
acords signats l’any passat, l’any 2008, i que ajornava fins a
l’any 2011 l’entrada en vigor de les aportacions econòmiques a
les quals s’havia compromès el Govern. Per tant ens sembla que
arriba tard, per dir-ho d’alguna manera, aquesta esmena perquè
ja ha existit una reprogramació quant al compliment del pacte
sindical pel que fa referència a serveis generals.

Per altra banda, quant a les línies d’ajudes als ajuntaments
per als jutjats de pau, que és una altra de les esmenes que
presenta el Grup Popular, precisament enguany, l’any 2009, ja
va firmar el Govern quatre convenis amb els quatre consells
insulars que coordinaven, en aquest cas, acords amb els
ajuntaments, que són els que tenen les competències en matèria
de jutjats de pau, com dic es varen signar aquests convenis per
implantar un nou sistema informàtic a tots els jutjats de pau de
totes les illes que permetés la interconnexió dels diversos jutjats
de pau. 

I per altra banda rehabilitacions, condicionaments, millores
que es demanen o ajudes que es demanen en general per a
diferents municipis, bé sigui per la construcció de noves seus
del municipi o alguna altra esmena que fa referència a la
construcció fins i tot d’un edifici per a la policia local a un altre
municipi, he de dir que des de la conselleria es colAlabora, o la
línia d’ajudes que es té des de la conselleria és tot el que fa
referència al fons de cooperació local, evidentment
probablement quan tenguem més avançat i enllestit el que ha de
ser el pacte local, definint ben bé quines són aquelles
competències pròpies dels ajuntaments, quines són aquelles
impròpies que estan sufragant els ajuntaments i, en definitiva,
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arribar al que ha de ser el finançament dels ajuntaments, que és
probablement el tema pendent que queda per a la tercera
descentralització de la comunitat. Com deia, el fons de
cooperació local és una part de la Direcció General
d’Administracions Públiques, que té un pressupost de 44,7
milions d’euros que va destinat bàsicament al que dèiem abans,
el fons de cooperació local, i també a la Llei de capitalitat de
Palma.

Alguna altra de les esmenes que feien referència a la seu de
l’112 d’Eivissa, Sr. Rodríguez, ja n’he fet menció quan he parlat
de les esmenes del Grup Mixt. I el mateix a la resta de les Illes,
que m’ho demanen a través d’esmenes. He de dir que en el cas
de Menorca ja existeix una seu de l’112; a Menorca,
evidentment, com tot, és millorable, hem estat en converses amb
el consell per veure si podia interessar un canvi d’ubicació,
quines millores es podien establir a l’112 de Menorca, però he
de dir que evidentment aquestes instalAlacions ja existeixen.

I quant a la millora que se’ns demana per seguretat a les
platges per a l’any que ve, un dels objectius evidentment és la
signatura d’acords amb diferents ajuntaments per al
desenvolupament del projecte de salvament aquàtic mitjançant
unitats dinàmiques i la realització de reunions i jornades
tècniques al tancament de la temporada de platges.

Una de les altres esmenes que es presenten, i en aquest cas
puc dir al Sr. Rodríguez amb satisfacció que esperam poder-la
atendre, és la que fa referència, encara que amb una partida
econòmica no tan elevada perquè potser no sigui necessari
arribar a aquesta quantitat, és la que fa referència a la millora de
la recepció de la TDT a l’illa d’Eivissa. Com dic podem
acceptar aquesta esmena i avançar-li que, a més de l’adaptació,
perquè com sap tant a l’illa d’Eivissa, com a Formentera, com
a Menorca, ja s’ha produït l’encesa digital, que aquí a Mallorca
serà a finals d’any o per ser més concrets i més rigorosos dia 11
de gener exactament, com deia respecte a la seva esmena de
l’illa d’Eivissa ja s’han fet noves infraestructures però n’hi ha
previstes més i així ho tenim pressupostat; n’hi ha previstes de
noves a Sant Joan, a Santa Eulària, a Sant Antoni i a Sant Josep.

I per últim, i fent referència a allò pel que vostè ha
començat, que era la participació o les ajudes al món
empresarial amb base tecnològica, precisament des de la
conselleria s’ha fet un esforç important donant suport i
aprofundint en la política de clústers, que com sap són
agrupacions d’empreses de base tecnològica, que en els darrers
mesos, en el darrer any, se n’han constituït sis, de clústers, i que
han mobilitzat al voltant d’unes 250 empreses de base
tecnològica a la nostra comunitat autònoma, i esperam que per
a l’any que ve se’n puguin incorporar moltes més. No sé si va
tenir oportunitat de veure, perquè crec que era una manera de
visualitzar el moviment que estan tenint les empreses de base
tecnològica, el ForoTEC, aquest fòrum que es va celebrar ara fa
uns dies aquí a Mallorca, on teníem l’oportunitat de veure la
relació d’empreses de base tecnològica, que creixen dia a dia a
pesar del moment dificultós des del punt de vista econòmic en
què ens trobam.

I per últim he de dir que també des de la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament i Innovació, a través de la unitat
d’innovació a la qual vostè feia referència, existeix tota una
sèrie d’actuacions on destaquen precisament els serveis adreçats
a ajudar empreses d’R+D+I a través de la Fundació Universitat
Empresa, anualment firmam aquests convenis de colAlaboració
amb la Fundació Universitat Empresa. I per últim també estam
creant l’Oficina de vigilància i seguiment de projectes de
recerca, desenvolupament i innovació a través de la Fundació
IBIT.

I per últim, que se m’havia oblidat esmentar-ho abans, feia
referència en algunes de les esmenes a la creació de l’EBAP a
l’illa d’Eivissa. Això ja està previst, pressupostat i localitzat,
concretament en el quarter de Sa Coma, però li he de dir que
existeix a dia d’avui, a pesar que sigui molt provisional, un local
de l’EBAP a l’illa d’Eivissa. No és el que tots desitjam,
evidentment, i per això tenim previst que l’any que ve, ara que
ja sí és una realitat la compra per part del Consell Insular
d’Eivissa d’aquest quarter militar, s’hi puguin també instalAlar
aquestes instalAlacions a Eivissa.

I les instalAlacions de Mallorca -ja acab, Sr. Rodríguez, que
és per contestar-li tot i si no llavors se’m queixarà-, la seu de
l’EBAP aquí a l’illa de Mallorca se’m presenta una esmena
perquè es traslladi a Son Banya; li he de dir que en uns dies
l’EBAP es traslladarà a una seu comprada, a un edifici comprat
pel Govern de les Illes, concretament a Son Rossinyol, ja que
ens suposarà un estalvi de més de 30.000 euros anuals, que
acabarem amb aquest lloguer dins la política del Govern de
substituir els lloguers per compra d’edificis.

Moltes gràcies, senyors diputats i senyores diputades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica..., intervé, en
nom de Grup Parlamentari Popular, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Consellera, muchas gracias por su explicación pero no,
no he podido ir al fórum que usted me ha indicado; últimamente
entre mi campaña electoral, la crisis en el Consell de Mallorca,
la crisis en el Ayuntamiento de Palma, la crisis del Govern
balear y los presupuestos, no he podido ir al fórum, pero le
prometo que voy a..., cuando pueda haré el fórum.

Mire, Sra. Consellera, yo no le he hablado de las enmiendas
porque vienen después, éste es el turno de la de totalidad; las
enmiendas parciales vienen después, posteriormente yo tengo el
turno, usted no, pero yo tengo el turno después, más tarde. Sra.
Consellera, mire, no me ha contestado a lo que yo le he dicho a
usted, no me ha contestado. Usted me ha hecho un panegírico de
su conselleria, que me ha parecido bien, tiene que hacerlo, pero
no me ha contestado, y en lo que me ha contestado está
confundida. Cuando yo he dicho que cada día nos cuestan las
comunicaciones en Baleares de lunes a domingo, festivos
incluídos, 11.378 euros, casi 2 millones de pesetas, no incluía el
ib-salut; el ib-salut tiene en presupuesto a parte que no paga la
comunidad. Lo paga un presupuesto que se aprobará más tarde
y verá usted como se aprueba el presupuesto del ib-salut
independiente del de la comunidad especialmente. Por lo tanto
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no se ponga usted la capa de los médicos, y los enfermeros, y
los hospitales de los domingos porque no entra aquí. 2 millones
de pesetas diarios solamente en las consellerias, solamente en
las consellerias, 2 millones. Por lo tanto tendrá usted que revisar
qué hacemos con 2 millones cada día de conversación, quién
tiene teléfono móvil, a quién se lo pagan, a quién no, qué
hacemos con todo el tema éste porque es muy importante y es
un gasto importante cada día dedicar 2 millones de pesetas a
conversaciones telefónicas. Por lo tanto esto primero.

Segundo. Proyecto policía. Yo le agradezco a usted que lo
haya usted referenciado, pero me parece que la vía es primero
en el Parlamento y luego en la FELIB o donde usted quiera. Lo
que no es de correcto es que usted vaya a la FELIB a explicar su
proyecto de policía para cuatro años y aquí todavía no sepamos
nada. He visto una referencia en la prensa que usted el otro día
estuvo explicando en la FELIB el proyecto de policía y nosotros
no lo conocemos.

Tercer tema, pacto sindical. Es verdad que (...) la enmienda,
y que ahora según usted dice ha quedado fuera de contexto;
cuando la puse, no, todavía no había el pacto sindical entonces,
la enmienda se (...) antes del pacto sindical. Pero claro, usted
(...) usted; largo me lo fiáis. “Esto os lo pagaré el 2014, ¿os va
bien?”, y usted que será el 2014 aquí; ¿usted y yo estaremos
aquí? Así cualquiera hace pactos, al 2050, esto lo pagará el 2050
con un 10% de incremento. Oiga..., ¿esto es correcto? Habría
que cumplir el pacto que se hizo en el año 2009, no decirlo al
2014, porque el 2010 puede venir otro y decir “no, no, esto al
2020", y al final los trabajadores no cobrarán nunca, siempre se
hará una buena promesa pero nunca pagarán, nunca cobrarán.

Y ahora otra cosa que usted me ha confundido, me ha
confundido. Me tengo que mirar esta tarde, esta noche, como
libro de lectura el Estatuto de Autonomía a ver dónde dice que
los juzgados de paz son competencia de los consells insulares.
Usted lo ha dicho aquí ahora, que ha hecho la transferencia, el
convenio con los consells insulares porque los juzgados de paz
dependen de los consells insulares. Al menos yo lo he
entendido, si no es así..., pero vamos, me parece que no es así,
pero bueno, el caso es que el convenio lo han hecho ustedes con
los consells insulares. Al juzgado de paz todavía no ha llegado
un euro pero, vamos, vamos bien, vamos en la técnica que
tenemos que ir y tal.

Y mire, es verdad que yo sé que el 112 está en Menorca, si
lo firmé yo con la Sra. Barceló, un convenio para poner el 112
en Menorca. Ustedes no han firmado ninguno después de 2003,
de 2007, ni uno. Es más, le diré una cuestión: ojalá me
equivoque, Sra. Consellera, pero ni usted ni yo en esta
legislatura veremos en el cuartel de la Mola nada porque no
cabe, y todo el mundo pone cosas en el cuartel éste..., el de la
Mola no, ¿cómo se llama el cuartel de Ibiza?, de Sa Coma. Todo
el mundo pone cosas allí; tiene que tener este cuartel 200.000
metros cuadrados edificados para que quepa, ¿eh?, pero me
parece que ni lo veremos, ni usted ni yo, ni el 112, ni la Escuela
Balear de Administraciones Públicas los veremos allí puestos y,
si no, ya se lo dije el otro día.

Pero yo quiero, Sra. Consellera, incidir en lo que le he dicho,
en lo que es impresentable. Que usted venga aquí a decirme que
a través de la Dirección General de Desenvolupament,
Tecnologia i Investigació, o Innovació, hace usted ayuda para
las empresas, es una falacia, Sra. Consellera. Le acabo de decir
que de 17 millones 400 (...) euros, casi 3.000 millones de
pesetas, usted dedica a ayuda a las empresas para que implanten
en sus empresas nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nueva
innovación, 800.000 euros; si es una vergüenza, si todo lo
demás se lo gastan ustedes entre ustedes, en consumo propio.
Mire usted el capítulo del presupuesto, ¡si es vergonzoso!
Hemos creado un monstruo que no nos basta para alimentar lo
que hemos creado, de directores generales, de subdirectores
generales, de funcionarios..., y a las empresas no llega nada, no
sé ni siquiera si llega a los investigadores. Por lo tanto, Sra.
Consellera, aquí hay algo que no funciona bien, algo que no
funciona bien. No es posible que la conselleria que ha de
impulsar la implantación tecnológica en las empresas tenga una
línea de créditos, de ayudas para estas empresas de 800.000
euros el año 2010. 

Eso, como es impresentable, es lo que ha sido decisivo a la
hora de poner una enmienda a la totalidad a los presupuestos de
su conselleria, y espero su respuesta porque es que, además,
vamos a hacer un seguimiento de esta conselleria, de esta
dirección general de Innovación a ver si efectivamente somos
capaces de modificar y de hacer que lleguen a las empresas más
ayudas, que no sea solamente para funcionarios, que no sea
solamente para burocracia, que llegue realmente, es que es
imposible. Usted me dice a mí, no, es que ya el año pasado
cinco o seis empresas..., ¿pero de qué habla?, si hay miles de
empresas en Baleares, hay miles de empresas que tienen que
necesitar la ayuda del Gobierno si queremos un nuevo sistema
productivo. Si queremos seguir construyendo y consumir
territorio no importa hacer nada, pero si queremos que las
empresas innoven, investiguen, apliquen tecnología, hará falta
poner dinero y ayuda para ellas, y lo que usted hace es ridículo,
800.000 euros una Conselleria de Innovación.

Señoras y señores, això és el que tenim, això és nuestro
presupuesto.

Por cierto, no está el conseller de Hacienda aquí, porque si
no, se lo diría, del capítulo 34, señor diputado, en el tercer
trimestre le pegaron dos tajos importantísimos: 21 millones para
la televisión, que cuesta más que la Universidad, de deuda y
finançament, y 51 millones para el ib-salut, una conselleria que
este año tiene menos presupuesto que el pasado, y sin embargo,
el pasado, que tenía más presupuesto, necesitó 51 millones de
transferencia en el tercer trimestre -ahí están los documentos
que lo dicen, hay que mirarse los documentos y verán como
salen-, mientras que el conseller hacía el presupuesto falso para
este año, le metía 51 millones para el año que viene, le metía 51
millones (...), tengo el documento, si quiere se lo puedo enseñar.

Sra. Presidenta, muchas gracias por su tolerancia.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar i per tancar la
qüestió el Govern, té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, crec que, bé, pel
respecte que em mereix un debat de pressuposts, quan vostè
vulgui podem fer un debat monogràfic sobre el que poden ser
les despeses o eren a l’anterior legislatura les despeses
telefòniques, que si vol ho podem comprovar, però em sembla
absurd treure en aquest debat, per desviar l’atenció del contingut
d’aquests pressuposts; que jo entenc que és una conselleria
nova, amb set direccions generals, que vostè en els anteriors
debats només va haver de front a tres direccions generals i tal
vegada no li ha donat temps a poder-ho revisar tot, però
restringir un debat de noves tecnologies al consum telefònic,
quan vostè vulgui en fem un monogràfic, però no a un debat de
pressuposts que em sembla molt més important que tot això,
perquè probablement es pot trobar més d’una sorpresa.

Per altra banda, també dir que no és cert que vostè ha dit que
es defereixen els acords del pacte sindical amb els sindicats, per
cert acord unànime de tots els sindicats en serveis generals per
a l’any 2014, això és el final, es defereix un any i es començarà
a aplicar l’any 2011, i per tant s’aprovarà aquesta primera
anualitat en el pressupost de l’any 2011, que serà el desembre
de l’any que ve. Dir que a l’any 2014 no sabem qui serà aquí,
evidentment que no ho sabem, com quan s’aprova qualsevol
despesa plurianual, en diferents anys, tampoc no se sap qui
governarà aquells anys que li tocarà executar aquella partida
plurianual. Per tant, em sembla molt poc rigorós aquest
argument.

Per altra banda, com vostè i jo molt bé sabem, els jutjats de
pau no són competència dels consells insulars. Jo el que li he
explicat, i crec que no m’ha entès, és que el Govern ha firmat
quatre convenis de colAlaboració amb els quatre consells insulars
per a un sistema d’informatització de tots els jutjats de pau de
tots els ajuntaments de les Illes, que són els competents els
ajuntaments en la gestió d’aquests jutjats de pau. I que, per
coordinar tots aquests sistemes informàtics, s’ha fet a través dels
consells insulars, precisament per coordinar aquesta
informatització.

Per altra banda, també dir-li que si conegués, i si no el
convit a venir a Eivissa, perquè conegui el quarter militar de Sa
Coma, seria conscient que no només hi cap una delegació de
l’EBAP, de l’112, sinó que hi caben i hi estan previstes moltes
coses més: un circuït de motocròs, una depuradora, l’extensió
universitària i probablement un altre llarg etcètera. Per això li
dic que si conegués la realitat de Sa Coma, sabria que l’112 i el
Centre d’Emergències i l’EBAP probablement es el que menys
territori ens consumeixi dins el quarter militar de Sa Coma.

I per últim, dir-li, Sr. Diputat, que jo no sé si són alguns dels
diputats o el Grup Popular els més adients que vostè parli que
l’actual Govern ha creat un monstre d’administració i que
ridiculitzi uns pressuposts dient que un 90% és per a consum
propi. I si no tradueixi les seves paraules, no sigui que es
malinterpretin, perquè li he de recordar, Sr. Rodríguez, que la
meitat de les empreses públiques que al dia d’avui existeixen es
van crear a l’anterior legislatura, quan el president era el Sr.
Matas i vostè formava part d’aquell Govern. Jo ja entenc que
ara vostès reneguin del Govern de l’anterior legislatura, però
vostès en van formar part, els agradi o no, i vostès són
responsables del que ara anomenen monstre d’administració que
tenim al dia d’avui.

Per últim, dir i reiterar que creim que, a pesar de les
dificultats, aquests són uns pressuposts rigorosos i adequats a
les necessitats dels ciutadans d’aquesta comunitat, sobretot en
els moments difícils de crisi en què ens trobam.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Passam als torns en contra i
primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, i per un temps de
cinc minuts, no hi ha intervenció.

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, Sr. Rodríguez, li vull fer un aclariment
a un retret que ha fet vostè a la consellera, dient que després hi
hauria un altre debat per parlar de les esmenes parcials, les
esmenes a la globalitat, no és així, hi ha un sol debat, Sra.
Consellera, i en tot cas, a vostè, Sr. Rodríguez, només li queda
un torn d’intervenció per respondre, no per explicar les esmenes
parcials, per tant la consellera ha fet el que pertocava fer.

Bé, entrem ara a manifestar el nostre posicionament respecte
de les esmenes presentades pel Grup Mixt AIPF i que, tal com
vaig fer en comissió, vull dir que crec que en si les esmenes que
ha defensat el Sr. Mayans són essencialment raonables, ho vaig
dir amb aquestes mateixes paraules a comissió, i raonables
perquè no demanen res extraordinari ni res extravagant, però bé,
nosaltres consideram que algunes ja responen a actuacions que
el Govern ja té compromeses; altres consideram que s’inscriuen
en una visió massa parcial de les actuacions, massa
circumscrites només a Formentera, i seria necessària una visió
més global, i d’altres, senzillament, la situació econòmica i els
pressuposts, és a dir, la despesa possible les fa inviables.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 3719

 

No les detallaré totes, ja ho ha fet en algunes la consellera,
simplement n’exposaré algunes com a tall d’exemple. La
primera de què vull parlar, ja li vaig dir en comissió, Sr.
Mayans, que la consideram l’expressió d’un desig i com a tal
expressió la compartim perfectament, ja que fa referència a la
creació de la policia autonòmica i la seva implantació, també
ens semblaria bé que fos així, com a pla pilot a l’illa de
Formentera. És a dir, el fons de la qüestió ens sembla bé, el que
passa que creim, i ja també li vaig dir, que és extemporània; ja
es va dir clarament per la consellera, a comissió, a una
compareixença, que intentarà, i jo crec que haurien d’intentar-
ho amb la màxima celeritat possible, arribar a consens amb tots
els grups parlamentaris i també amb el Partit Popular. Per tant,
ara afectar una quantitat pressupostària per una cosa que no
sabem quan es podrà aplicar ni sabem el procés que durà, esper
que ràpid, però crec que senzillament seria ganes de tenir uns
doblers aturats, sense cap finalitat propera.

L’esmena següent, una de les esmenes següents, aquesta sí
que ja li vaig dir també, entram directament dins la discrepància
absoluta; fa referència a aquests 2 milions d’euros que vostè vol
afectar per mantenir la policia autonòmica. Ja ho ha dit la
consellera fa un moment, des del nostre grup parlamentari
sempre ens hem oposat a la creació de la policia autonòmica,
perdó, de la policia turística, no vull confondre; sempre ens hi
vam oposar, pressupost rera pressupost, demanàvem
l’eliminació, i per tant, malgrat acceptam que per qüestions
operatives, de manera provisional, s’allargui un any més el
manteniment, creim que aniria contra els nostres principis votar
una esmena que la vol mantenir per a sempre.

Com li he dit ara venen un seguit d’esmenes amb una visió
molt centrada exclusivament en Formentera, que jo entenc que
un diputat per Formentera i l’únic diputat per Formentera les ha
de fer, però crec que són problemàtiques que afecten totes les
illes i que és més necessària una visió global per afrontar-les.

El mateix li podria dir quan fa referència a l’112 a Eivissa.
És cert que aquesta esmena parteix d’una necessitat ben real, no
li neg, però també és cert que la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia fa feina en l’ampliació d’aquest operatiu
d’emergències des d’una visió global d’illes. Per tant, crec que
seria agosarat afectar una partida específica per a Eivissa sense
saber el cost real que tendrà per a cada una de les illes.

Anem directament a la seva esmena final, que jo ja li vaig
dir que no l’entenia, la que menys entenc de totes les que vostè
ha presentat, Sr. Mayans, ja que ens demana que s’afecti una
quantitat per elaborar i executar els plans d’emergències. A
veure, l’elaboració dels plans d’emergències tenen un ritme i
així s’elaboren, en funció del ritme que marca la pròpia
legislació, que la vam aprovar aquí la legislatura, la legislació
estatal i les directrius europeus. I quant a l’execució dels plans
d’emergència, esper que no s’hagin d’executar, perquè si no hi
ha emergències no s’executen, i esper que no sigui necessari.

Bé, deixarem ja les esmenes del Grup Mixt, en què ja el
nostre vot serà desfavorable, i passarem a les esmenes del Grup
Partit Popular.

Per començar, Sr. Rodríguez, així amb tota calma li vull dir
que, miri, quant a la introducció que ha fet al principi la seva
intervenció. Miri, jo li puc dir que a mi em poden gravar
absolutament el que vulguin, durant els anys que vulguin que li
assegur que de delicte no en trobaran cap, açò li puc assegurar,
que em gravin el que vulguin, potser qualque indiscreció. Però,
com que vostè ha dit, vostès no ho aguantarien que els
gravessin, doncs a mi em poden gravar el que vulguin, potser
qualque indiscreció sí, però delictiva no, açò li puc assegurar,
que quedi clar.

Anem llavors, ja a la concreció de les esmenes. A veure,
vostès han presentat esmena a la totalitat, en el debat de l’any
passat, ho record perfectament, el portaveu popular, el mateix
que avui ha intervengut, el Sr. Rodríguez, ens va argumentar a
la seva esmena a la totalitat justificant que l’increment
econòmic no era suficient. Enguany, com que estam en
contenció pressupostària, no hagués faltat res més que ens
hagués demanat increment econòmic. Llavors enguany, se
justifica aquesta esmena a la totalitat, ja no simplement a un
òrgan, hagués estat absurd que ho hagués fet així, la
discrepància amb les prioritats. Naturalment que les seves
prioritats no són les nostres, naturalment, és que em preocuparia
que ho fossin, em preocuparia. Per tant, simplement vostès
tenen un model, nosaltres en tenim un altre, i nosaltres creiem,
estam convençuts que aquests pressuposts sí responen a les
necessitats dels nostres ciutadans, de les nostres empreses, tot
el que sigui desenvolupament tecnològic i sens dubte en
l’apartat de seguretat, de seguretat, i amb el de justícia, amb tota
la feina que es fa per aconseguir les competències.

Jo crec que són uns pressuposts que s’adapten a les
circumstàncies canviants que ens toquen viure, l’adequació a
aquesta realitat que no es bona i sobretot una cosa molt
important, la flexibilitat amb les respostes, açò és el que fan
aquests pressuposts i per açò els donam suport.

A veure, ens trobam, certament, i açò crec que no ho hem
amagat i ho deim clarament, són uns pressuposts de retall, hem
hagut de retallar, naturalment, però què s’ha fet en aquest sentit?
Prioritzar el que és bàsic i essencial i deixar a un costat el que
és accessori. Em fa l’efecte que aquestes prioritats no són les
seves i per tant no ens podem entendre, nosaltres simplement
açò ho qualificam de responsabilitat, prioritzar l’essencial
deixant a un costat el que és accessori. Crec que són uns
pressuposts responsables, malgrat, miri, els malabarismes que
ens ha fet vostè amb els números, malgrat el malabarisme, crec
que són uns pressuposts responsables que responen al que
s’espera que donaran suport allà on s’ha de donar.

Crec que en certa manera el que vostè ens fa, perquè clar, no
em quadra el seu discurs d’esmena a la totalitat, que ens ha
començat a parlar d’empreses, i, bé, escolti, i les seves esmenes
no diuen res d’açò, no, vostè, les analitzarem, les analitzarem.
Bàsicament són, crec que són el tipus d’esmenes que són més
aviat de focs d’artifici, efectistes, i basta detallar les més
significatives, no puc entrar a totes perquè no em donaria temps
i vull parlar d’una altra cosa al final, vostè ja sap què és.
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A veure, el pacte social de legislatura, ja li ha dit la
consellera, a veure, en primer lloc, hi ha un error tècnic que li he
de dir, la Direcció General de Funció Pública no és la competent
per pagar les nòmines, per tant haurien d’haver fet esmenes al
capítol 1 de cadascuna de les conselleries, però bé, és un error
tècnic que s’entén, políticament és el mateix, li reconec; però
bé, escolti, hi ha un acord sindical, a vostè li pot saber greu o
no, però hi ha un acord sindical, en el moment que hi ha aquest
acord sindical el lògic hagués estat que hagués retirat vostè
aquesta esmena, perquè un acord sindical que ajorna fins l’any
que ve és tan acord com el primer que es va firmar, bé, és una
qüestió de lògica.

Si passam a l’esmena següent, la qualificaria d’una esmena
de bones intencions aparents, però aparents només, perquè en
realitat vostè la presenta sabent que és impossible que s’executi
i és aquesta famosa del milió d’euros a la millora dels jutjats de
pau. Jo no sé, em sembla curiós que en aquest moment que
tenim un cicle recessiu de l’economia, ens demanin això. Quan
vostès governaven, que tenien doblers per a tot, no van res en
aquest sentit, m’agradaria saber. És a dir, i no vull fer retrets,
mai no li vaig retreure quan li feia esmenes, mai, però quan
vostè diu que ara és el moment de fer-ho, m’agradaria saber ara
que hi ha contenció econòmica perquè abans no era el moment,
i que consti que mai no li vaig fer una esmena en aquest sentit,
però açò hauria d’explicar-ho vostè, com a mínim explicar-ho.

A veure, i quant a les competències. Les competències són
múltiples, els consells insulars en realitat són els que manco en
tenen, però sí que és cert que, per sort, els consells insulars
funcionen com a coordinadors d’ajut i de suport econòmic en
molts temes transversals als ajuntaments, i per tant és lògic que
es facin aportacions als consells insulars que acabaran arribant
als municipis. I açò es fa i es feia també a la legislatura anterior,
manco, amb molts temes sectorials, molts, per tant no sé de què
s’estranya quant a aquesta signatura amb els consells insulars.

Després ens trobam un rosari d’esmenes, un rosari, que
pretenen destinar directament quantitats importants a reformes
de cases consistorials i d’altres temes així. Bé, només li dic,
coincidim que som a una mala situació econòmica? Sí.
Coincidim que hi ha una baixada d’ingressos? Sí. Llavors, jo li
deman: com és que ara ens demanen que facem en aquests
moments, que hi ha necessitats econòmiques més peremptòries,
que hi ha necessitat d’un altre tipus d’inversions, ens demanen
que facem tot el que vostès no van fer quan podien, perquè
doblers en tenien, si no, basta veure el que van arribar a fer,
després veurem com ho van fer i qui ho pagarà, però bé, ho van
fer, per tant en principi aquestes prioritats no sé com és que no
les varen aplicar.

Bé, no m’allargaré més amb les esmenes concretes, perquè
una no em donarà temps i vull entrar en un altre tema, encara
que sigui molt breument. Faré referència a aquesta esmena
15078, que crec que la consellera, si ho he entès bé, li ofereix
una transacció quant a la TDT a Eivissa, nosaltres entenem que
la situació de dispersió poblacional d’Eivissa és una cosa
pacífica i per tant no hi tenim cap problema.

Anem a un darrer tema, miri, jo a comissió, i vostè ja hi ha
fet referència, vaig denunciar una manca de seriositat en la
manera de redactar vostès les esmenes, certament, i ho mantenc,
ho mantenc. És a dir, vostè, amb les esmenes que ha presentat
a aquesta secció, només amb les esmenes de la seva secció, la
que du vostè, afecta 22 milions d’euros, afecten 22 milions
d’euros del que està destinat a amortització de deute. A veure,
jo no he repassat la resta de seccions, ho hagués pogut fer però
no ho he fet, però si tot anés igual és que no deixam ni un euro
per a amortització de deute.

A veure, vostè em va retreure a comissió, i aquí ho ha fet,
dient-me: és que tots els governs agafen diners que estaven
afectats per pagar altres coses; a veure, en el seu temps ho van
fer i molt, en el nostre temps, és a dir, en els anys anteriors, sí
que segur que s’han agafat doblers d’allà, i sens dubte tots els
governs ho fan; el que no fa ningú, el que no fa ningú és fer
esmenes, o no s’haurien de fer, de bon principi, pel camí fàcil,
llevarem del deute públic, ho posarem allà i simplement, bé, així
ho farem quadrar, així ho farem quadrar. No, la feina també de
l’oposició és cercar quadrar les coses des d’una altra manera,
cercar alternatives, prioritzar i no sens dubte el recurs fàcil
d’eliminar despeses pel deute.

I a més, tenint en compte una altra cosa, Sr. Rodríguez,
tornam oblidar la situació que ens toca viure, aquí s’ha hagut de
repetir per activa i per passiva, una i altra vegada, que estam en
el límit de l’endeutament, estam en el topall, com diu el Sr.
Alorda, no podem seguir endeutant-nos. Per tant, o amortitzam
o ens hipotecam per a sempre. Per tant, d’aprovar-se aquestes
esmenes seves, d’aprovar-se açò, potser sí que faríem unes
despeses que ara no podem fer, però sens dubte, les pagaríem,
i molt més car, perquè ens ofegaríem més econòmica, més a curt
termini que llarg.

En definitiva, no m’allargaré més, crec que ja he donat
resposta tant a la globalitat com a la totalitat i entendrà
perfectament que, llevat de la transacció que li ha proposat la
Sra. Consellera, el nostre vot sigui negatiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
un temps de deu minuts, la Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo només faré una petita
referència a la introducció del Sr. Rodríguez. A mi sincerament
m’ha sorprès perquè, bé, d’escoltar-lo pareixia que mai no havia
estat el Partit Popular governant aquestes illes i que el Sr.
Rodríguez no havia format part de cap govern en aquestes illes;
jo, adherint-me al comentat per la Sra. Consellera, em pregunt
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quines quantitats es destinaven, per exemple, a aquest tipus de
despeses. I si em permeten, encara que també estic d’acord amb
la consellera que aquest debat ha de ser més elevat que parlar
d’aquest tipus de qüestions, permetin-me dir que hem fet
ràpidament uns comptes i si m’equivoc ja demanaré disculpes,
però a mi em surten 2 o 3 euros per administratiu en despesa
telefònica. Jo els puc dir que gast molt més diàriament.

Bé, passaré a comentar el tema de les esmenes i vull
començar la meva intervenció recordant les paraules de la
consellera d’Innovació, Interior i Justícia a la seva
compareixença a la Comissió de Pressuposts, afirmant que amb
aquests pressuposts la conselleria aborda els objectius fixats en
les diverses àrees i que treballarà per al creixement de les
nostres illes, fonamentat en la innovació tecnològica. És clar,
com ja s’ha dit, que a tots ens agradaria comptar amb més
quantitat pressupostària, m’imagín que a la consellera la
primera. Però és evident que l’actual context econòmic global,
ens fa ser extremadament responsables quant a l’ús i la
distribució dels fons públics. Podríem dir que les paraules
“responsabilitat” i “transparència” acompanyen aquests
pressuposts.

Vull procedir ara a examinar i pronunciar-me en relació amb
les esmenes a la totalitat presentades exclusivament pel Grup
Popular. De la mateixa manera que es va fer l’any passat i
l’anterior, el Grup Popular planteja, i ho deim amb tot respecte,
mecànicament unes esmenes a la totalitat a les seccions 16, 18,
7 i 10, basant-se bàsicament en una insuficiència dels recursos
destinats a aquesta conselleria. Bé podríem qualificar aquestes
esmenes de costumistes. Amb tot el respecte, l’espectador pot
tenir la impressió que aquestes esmenes a la totalitat, més que
una oposició global al pressupost, constitueixen l’ordinari i
anodí compliment d’un ritual, d’una cadència. Fins i tot,
mitjançant un ús abusiu d’aquest instrument.

Anunciam el nostre vot negatiu a aquestes esmenes a la
totalitat perquè tenint en compte com he dit el context econòmic
global actual, són uns pressuposts rigorosos i responsables,
pensant en el conjunt de la ciutadania per damunt de tot,
destinatari final dels serveis que inclou aquesta conselleria. Cal
ressenyar, com ja ha apuntat la consellera, que seria erroni
comparar globalment el pressupost d’aquest any amb el de
l’anterior Conselleria d’Interior, donat que aquest pressupost per
al 2010 concentra tota la previsió econòmica d’una nova
conselleria.

Vull abordar ja les esmenes concretes parcials que ha
presentat en primer lloc el Grup Popular. Vull començar pel
tema del Centre 112 a Sa Coma i he de manifestar, perquè així
es pot veure empíricament demostrat en el Diari de Sessions de
l’any passat, que el Sr. Rodríguez es va equivocar i no ha fet
menció a això i hi mantenen una esmena. Vull recordar que les
paraules concretes del Sr. Rodríguez varen ser: “verá, Sra.
Consellera, como el año que viene seguiremos hablando del
tema de Sa Coma, de la compra de Sa Coma, no se habrá
comprado Sa Coma y todavía no sabremos nada del tema de
Sa Coma”, fins i tot ens va parlar que tenia una bola per
endevinar aquesta qüestió. I res més lluny de la realitat, s’ha
demostrat, Sa Coma s’ha comprat i ja hi ha un projecte ferm i
decidit de la conselleria per posar-hi el Centre 112 a Eivissa.
Sincerament m’hagués agradat escoltar la modificació de la
seva postura, donat que això és empíricament demostrable.

A una altra esmena concreta, la RGE núm. 14889, sobre la
construcció d’instalAlacions pròpies per a la policia local
d’Alaior, li repetiré el que li va dir ja l’any passat el Sr. Costa,
perquè sincerament jo no ho podria dir millor. En primer lloc
compartesc amb el Sr. Costa, tal i com ja li va comentar l’any
passat en relació amb aquesta mateixa esmena, que s’ha de tenir
una visió més general d’aquest tema; però li puc recordar el que
també li va dir el Sr. Costa, tenim un ajuntament governat pel
Partit Popular a Eivissa, que és l’Ajuntament de Sant Joan de
Labritja, que va fer un quarter per a la seva policia local finançat
tot pel ajuntament. Probablement, com dic, s’hagi de fer un
plantejament molt més genèric, però a més, pareix i dóna la
impressió que moltes d’aquestes esmenes es presenten més per
una solAlicitud expressa del grup que està en aquell municipi,
més que per la viabilitat o la competència d’aquesta conselleria
per resoldre un aspecte molt concret.

També vull fer referència a una altra esmena que està
reiterada de l’any passat que és el tema de la seguretat a les
platges. Ja se li ha explicat que això estava fet i com que ja està
fet, se li pot anunciar, com ja li ha dit la consellera, que ara els
objectius es concentren en activitats de salvament des de la mar.

Voldria fer un exemple no exhaustiu, per manca de temps,
d’esmenes que plantegen actuacions que ja s’estan fent, a part
del tema de l’112, a part del tema de l’EBAP, que ja s’ha
referenciat. Hi ha el tema del Servei Meteorològic de les illes,
amb una adquisició de set estacions per crear una xarxa
d’informació. Sabem que la Direcció General de Justícia ha
millorat l’any 2009 tant l’horari de les oficines d’informació a
les víctimes del delicte com les prestacions que s’hi ofereixen.
I no dubti que es continuarà fent feina en aquest sentit l’any
2010. I com ha assenyalat la Sra. Consellera, s’ha signat
recentment un conveni firmat amb l’illa de Formentera per a la
recepció de la TDT. I també els temes de formació que se
plantegen a les seves esmenes ja s’estan realitzant.

Exemples no exhaustius d’esmenes sobre qüestions que no
són competència de la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia, ni tan sols en alguns casos són competència del
Govern, per ser qüestions purament municipals, rehabilitació
d’edificis municipals, però podem dir tot i encara que la
conselleria ja participa en la part que li correspon en el Fons de
Cooperació Local; o els programes de reeducació als
maltractadors condemnats. Això evidentment és competència
d’institucions penitenciàries.

Després hi ha un grup d’esmenes que podríem anomenar
instrumentalitzades, és a dir, les més mediàtiques. Per exemple
la 14883, ja s’ha explicat que no és competència de la Direcció
General de Funció Pública, que no té competència en el
pagament de les nòmines del personal de l’Administració i
també s’ha referenciat la signatura dels pactes sindicals. 
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I vull deixar per al final, en relació amb les esmenes del
Grup Popular, el grup d’esmenes que van destinades a
innovació. M’ha cridat l’atenció, després de sentir el Sr.
Rodríguez a la comissió i en altres ocasions, la continua crítica
que es fa del tema de la innovació, i s’han presentat tres
esmenes, només tres. M’ha cridat l’atenció. Tal volta les
crítiques que s’han exposat prèviament han quedat un poc
buides vist l’escàs nombre d’esmenes que han estat destinades
a aquesta matèria. I per ser positius podem referenciar per no
allargar-nos, perquè ja s’ha parlat d’això, que aquest any es
continuarà amb el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les
Illes Balears per als anys 2009-2012.

I en relació amb l’esmena 14884, cal destacar que ja s’han
constituït diversos clústers que han mobilitzat al voltant de 250
empreses de base tecnològica a la nostra comunitat autònoma.
En principi només amb això, més de 250 empreses ja s’han vist
beneficiades amb aquesta qüestió. I també s’iniciarà la
construcció del complex científic en el Parc Bit.

Com ja s’ha dit abans, proposo al Sr. Portaveu del Grup
Popular una transacció en relació amb l’esmena núm. 15078 i
el contingut seria transaccionar-la en el sentit de destinar una
aportació inicial per a la cobertura de la TDT a Eivissa de
30.000 euros. Jo li deman que en tot cas reflexioni en relació
amb aquesta solAlicitud que li faig, i li agrairia que l’acceptés.

I en relació amb les esmenes presentades pel Grup Mixt
AIPF, li avanç que no podem votar a favor de les seves esmenes
i, com ja li ha dit la persona que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, perquè en algunes qüestions ..., nosaltres entenem que
tenen molt bona voluntat, però n’hi ha algunes que serien
esmenables perquè estan dirigides a òrgans que no són els
corresponents, però, per exemple, el tema de la policia
autonòmica ja s’ha explicat que hi ha una planificació, un model
en què s’està treballant i entenem que la seva esmena en aquest
sentit no la podem votar favorablement.

També s’aborden temes de formació, que entenem i tenim
contrastat que s’estan fent. El manteniment de la policia
turística ja s’ha tractat moltes vegades en aquest parlament, en
relació amb el que s’ha decidit fer, i entenem que tampoc
podem votar a favor d’allò que planteja el portaveu d’AIPF. I en
relació al Centre 112 a Eivissa ja he dit tot el que havia de dir.
En relació amb e tema del programa Formentera digital, ja s’ha
explicat que aquest programa ja s’inclou en el Pla avanza. 

En definitiva, no donarem el nostre vot favorable a aquestes
esmenes, amb excepció de la transacció que li proposo al Grup
Popular, i no per una qüestió mecànica, sinó perquè des de la
humilitat entenem que hem pogut presentar les raons
justificades i argumentades en el temps de què disposam per
valorar les esmenes presentades i emetre el vot que
posteriorment exercitarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF? No vol intervenir. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Para anunciar en primer lugar mi
agradecimiento por el tono de las intervenciones de los dos
grupos que han intervenido. Evidentemente, decirle al Sr.
Riudavets que no iba a poner el tema de las grabaciones, pero en
el caso en que uno sea honrado, y no lo digo para usted
tampoco, no le da bula para acusar a otra persona injustamente.
Yo fui acusado injustamente en este parlamento y todavía nadie
me ha pedido disculpas y yo mientras no lo haga, seguiré
pidiendo las disculpas para mí y para la Sra. Soler y para
cualquier persona que injustamente haya sido acusada de algo
que no es verdad.

Anuncio también la retirada de la enmienda 14883, que he
comunicado al Oficial Mayor, en cuanto al acuerdo de
legislatura, al pacto social del acuerdo de legislatura, porque
evidentemente está desfasada. 

Tengo que decir dos cuestiones que son importantes. Aquí
venimos a juzgar los presupuestos de 2009, aquí venimos a
juzgar a este gobierno, no al pasado. Si ustedes quieren decir
algo del pasado, lo promuevan y evidentemente no quitaremos
ningún tema. Yo estoy orgullosos de haber pertenecido al
Gobierno más efectivo de esta comunidad autónoma, nunca ha
habido ninguno como éste, nunca ha habido ninguno como éste
...Disculpe, perdone, voy a decirle algo más.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, sí, perdone, mire usted, el actual gobierno tiene el blasón
de ser el primer Gobierno de esta comunidad autónoma que ha
tenido imputado en su gobierno de origen y de venidos. Por lo
tanto, aquí de lecciones de moral ni una, ¿eh?, ni una.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

¡Hasta aquí hemos llegado! Y al final contaremos, no se
preocupen, ¡al final contaremos! Muy bien. 

Sr. Riudavets, le garantizo que si cuando usted hacía
oposición, magnífica oposición, me hubiera hecho la enmienda
de 1 millón de euros para los juzgados de paz, yo se la hubiera
aceptado. Fue usted un mal opositor, no la hizo, ¿qué quiere que
le diga? No la hizo, pero no se preocupe que tendrá ocasión de
hacerla.

(Rialles)

Sra. Torres, usted ha exigido ... No digo ahora, digo la
próxima legislatura, hombre, no vaya a pensar mal.

(Rialles de l’intervinent)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 3723

 

Sra. Torres, me encanta porque usted ha pedido un debate de
altura. Y para darle altura a este debate, hemos de participar
todos, y usted no estaba. Pero hoy ha sido vergonzoso el debate
de presupuestos de esta comunidad autónoma, ha sido
escandalosamente sofocante. Ha sido oprobioso. Ha sido que
merecía salirnos todos y dejar esto, cinco personas en esta
bancada, cinco personas, ningún miembro del Gobierno,
¡vergonzoso! Cuando usted quiera, usted y yo le damos altura,
pero todos tienen que colaborar. No es posible dar altura si no
participamos todos. Por lo tanto, cuando quiera usted le damos
altura.

Vamos a darle altura a este debate. Anteriormente lo he
dicho -ojalá me equivoque, consellera-, pero estoy seguro de
que usted no verá ni el 112, ni la Escuela Balear de
Administraciones Públicas en Sa Coma, no lo verá usted. Lo
siento mucho, ustedes han planteado esto mal. Yo sé muy bien
lo qué cuestan las obras, yo sé muy bien a mí lo que me costó
llegar a un acuerdo con el municipio de Mahón para hacer la
escuela en Mahón, me costó tres años, la hice pero me costó tres
años. Yo sé muy bien lo qué cuesta un acuerdo entre
instituciones. Yo sé muy bien que hoy en día todavía no se ha
cedido el solar de Ibiza Center al Ministerio de Justicia para que
haga los juzgados de Ibiza, que es el problema número uno o ha
sido el problema número uno. Todavía no está cedido. Por lo
tanto, yo sé muy bien qué cuesta esto y cómo se mueven las
administraciones públicas. Por lo tanto, pensar que hoy hemos
comprado Sa Coma y que pasado mañana estamos instalados
ahí, esto es de Alicia en el país de las maravillas. Pero como yo
tengo los pies en el suelo, sé muy bien lo qué pasará.

Sra. Torres, no me ha quedado claro esto. Yo he entendido
que usted ha anunciado aquí su apoyo negativo. Esto es como
cero grados, ni frío ni calor. Porque usted o vota en contra o lo
apoya, pero apoyo negativo no veo por donde va el tema este.

¿Cómo puede haber más seguridad en las playas y decir que
no a mi enmienda, cuando resulta que este año tiene GEIBSA
700.000 euros menos que el año pasado? ¿Cómo es posible que
usted diga esto? Yo estoy cansado de ver a la consellera de
Interior venir a contarnos milongas, a contarnos sus deseos, la
ilusión que le hace, lo que harán, pero luego se impone la
realidad y no pueden hacer nada. Son Banya estaría construido
hoy. La policía autonómica estaría en marcha, por no decir, cien
mil proyectos más que hay. No hay ninguno hecho, no hay nada
hecho. Y dudo que al final de la legislatura se haga algo más.

Pero yo quiero hoy en mis enmiendas, tengo poco tiempo ya,
voy a dos que me interesan muchísimo, a dos que he puesto para
innovación, ¡fíjese! Usted se extrañaba. A mí me gustaría que
hubieran dos lineas de ayuda a las empresas de 3 millones de
euros cada una, para la investigación y para la implantación de
tecnologías en las empresas. Espero que me la apoyen, si no la
apoyan no pasa nada. Pero no es posible, no es de recibo que la
Conselleria de Innovación tenga 800.000 euros como capital
máximo para ayudar a las empresas en innovación, implantación
y en desarrollo de tecnologías. Esto no es de recibo, por esto he
hecho estas dos ofertas. Esto es así y esto es un debate de altura.

Yo le he dicho a usted que, efectivamente, hay una empresa
que a mí me preocupa, donde de 11 millones me parece que son,
entre sueldos, pago de facturas de teléfono del Gobierno y
contratos a externos se va el cien por cien del presupuesto. Una
empresa que usted le ponga como capítulo de inversiones
inmateriales, me parece que son 7 o 6 millones de euros, mire
usted, es sustraer a este parlamento el gasto. Pero no se
preocupe, porque siempre se (...). Le anuncio que haré el
seguimiento de esta empresa, porque lo importante no son los
presupuestos que aprobamos hoy, lo importante es cómo se
cierran el 31 de diciembre del 2010 los presupuestos que
aprobamos hoy.

Por lo tanto, ya le anuncio, al igual que el conseller cuando
le va bien mete la mano en financiación e intereses, en pago de
deudas e intereses para financiar ib-salud, para financiar
Emergencias u otras partidas que hay, buscaremos dónde van
estos dineros, porque aquí vienen como intereses y deuda y al
final acaban en otros sitios que creo que no son correctos.

Gracias, Sra. Presidenta y muy amable por su paciencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Rodríguez, convendria que ens
digués si accepta la transacció que li han proposat?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Cómo no voy a aceptarla? ¡Por favor! 

(Rialles)

¡He conseguido 30.000 euros, señoras y señores! Hemos
mejorado los presupuestos de la comunidad autónoma en 30.000
euros.

¡Gracias, generosa!

(Rialles i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Enhorabona, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr.
Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Enhorabona pels 30.000 euros, Sr.
Rodríguez, a mi una vegada me’n varen acceptar una de 5.000,
no vaig estar tan content, però bé, alguna cosa ja és, ja va bé per
saber ...

Per a nosaltres són uns bons pressuposts, per a vostès no i no
hem de discutir més. Ja està. El que passa amb això de ficar mà
al calaix aquest de sastre, allà on hi ha l’amortització, és que de
vegades vostès hi varen haver de ficar mà per necessitat,
nosaltres li hem hagut de ficar per necessitat, però és que vostè,
és a dir, hi vol ficar mà abans d’omplir el calaix, ja ara. Per tant,
hi ha una petita diferència. Sí, sí.
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Quant als jutjats de pau, miri, potser que sí que tengui
oportunitat d’aquí un any, d’aquí dos de fer-los esmenes, o tres
mesos, de fer-los esmenes, estant vostè al Govern i a l’oposició,
però li record que fa tres anys una diputada, no diré el nom
perquè igual ella no se’n recorda, però jo sí me’n record, em va
vaticinar per tres vegades llargs anys a l’oposició. Doncs miri,
jo no hi som, i vostè sí que hi és. 

I quant a això que vostè m’acceptaria una esmena, miri, li
dic que ho dubt moltíssim perquè no me n’acceptava cap i en tot
cas tenia l’oportunitat de tirar endavant sense esmenes els jutjats
de pau, però li acabaré la frase en castellà, perquè vostè
m’entendrà millor, a buenas horas mangas verdes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, per aclarir-li al
Sr. Rodríguez que vot negatiu vol dir votar no, és a dir votar en
contra. 

Amb relació al tema del Centre 112 ara fa un segon vaticini
el Sr. Rodríguez, veig que no ha remogut les paraules de fa un
any en el sentit que donava per fet que no s’hauria comprat Sa
Coma, que l’Estat no estaria a l’alçada, que el Consell Insular
d’Eivissa no estaria a l’alçada, doncs aquí té fets. De la mateixa
manera que es va equivocar l’any passat jo, amb tot el respecte,
li dic que estic segura que aquesta vegada també s’equivocarà.

I amb relació al tema del passat, evidentment tots tenim un
passat, i si vostè defensa amb orgull la seva pertinença a un
govern presidit pel Sr. Matas, és lamentable que aquell
president, el Sr. Matas, no el defensi amb el mateix orgull i hi
hagi posat mar per enmig.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 3725

 



3726 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 2 / 15 de desembre del 2009 3727

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


