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EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat número 15 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 23, Conselleria d’Esports i Joventut, amb
les seccions i entitats afins.

Per defensar conjuntament les esmenes que es mantenen a
la secció 23 don la paraula al Grup Mixt AIPF.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, són dues esmenes de
caire general, de caire autonòmic i fan referència als dos àmbits
competencials que maneja la conselleria. Un són els albergs, hi
ha una esmena per millorar les instalAlacions a nivell general, en
època de crisi crec que és una bona opció per moure’s entre les
illes i per a gent que ve de fora cap a les illes i deix, a opció de
la conselleria, que triï on vol invertir en cada un dels albergs. 

L’altra esmena és per dotar d’una partida econòmica perquè
en la mesura de les possibilitats de cada illa esdeveniments
nacionals, internacionals o de caire més important se celebrin
rotatòriament o aleatòriament entre les illes menors, que no
quedi tot sempre concentrat a Mallorca perquè així, a més de
promocionar un poc totes les illes conjuntament, un efecte
colAlateral important serà que es posin al dia les instalAlacions
esportives de cada una de les illes perquè, a mesura que facin
falta per a aquests esdeveniments, es construeixin les
necessàries.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Mixt-2,
Sra. Marí, vol intervenir? El Grup Parlamentari Popular, Sra.
Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
Sr. Conseller benvingut, anhelàvem tenir aquí la seva presència
perquè no és el mateix un debat sense vostè aquí. Ja sap que
més d’una vegada l’hem acusat d’haver arribat a la Conselleria
d’Esports i Joventut en les mans buides, sense estratègia ni
projecte polític. Un projecte que hagut d’anar configurant sobre
la marxa amb lentitud excessiva i ambició escassa. Amb el pas
del temps no hem canviat d’opinió, però entenem que la
trajectòria inèdita d’aquest govern, la feblesa i la inestabilitat
que el caracteritzen tampoc no ajuden a treballar amb les idees
clares i en una perspectiva de futur definida.

Aquí tot és provisional, fins i tot vostè ha estat en certa
manera provisional o en risc de desaparèixer de la nòmina
d’aquest govern. Vàrem veure el passat mes d’abril com el seu
cap de files, el Sr. Miquel Nadal, el volia facturar cap a
BrusselAles per assumir ell la cartera d’Esports. Per sort no va
ser així, si no ara també aniríem pel tercer conseller d’Esports,
com passa en Turisme, pensam que és un fet anormal i prou
negatiu per al sector afectat. 

Ara, en els últims tres mesos hem vist com el pacte que sosté
aquest govern ha estat per dues vegades a punt de trencar-se i
d’enviar-ho tot a rodar. Avui, suposadament i si tots els sants hi
ajuden, aquests pressupostos seran votats i aprovats...

(Remor de veus)

Els sants o el Sr. Vicens més ben dit i l’any nou ja veurem
quines sorpreses ens ofereix. Vostè i alguns dels seus companys
són conseller permanentment eventuals, avui mateix no sabem
durant quants de mesos o dies tendran l’oportunitat de poder
aplicar aquests pressupostos del 2010. 

Entenem que aquest context peculiar condiciona
inevitablement la seva gestió política i el seu estat d’ànim
perquè cada nit quan es van a dormir no saben si l’endemà matí
quan s’aixequin es despertaran consellers encara o no. Això
també desvirtua el sentit del que fan ara, aquests dos dies dins
el Parlament, perquè tothom aquí, al carrer, té molt present la
inconsistència i la fragilitat d’aquest govern, però com que tots
hem de treballar per a la normalitat amb aquest objectiu
procuraré deixar de banda qüestions massa òbvies i molts
presents i centrar-me a resumir la nostra opinió sobre els
pressupostos de la secció 23, Conselleria d’Esports i Joventut,
per al 2010.

Com saben, hem presentat esmena a la totalitat i esmena
també a la totalitat sobre l’Institut Balear de la Joventut i
esmenes parcials. Els del 2010 són a la força uns pressupostos
austers i ajustats. Sabem que no hi havia altra opció, però no ens
agrada la distribució per partides que han fet. Potser la xifra
global de quasi 34 milions d’euros no podria ser una altra, però
el repartiment de recursos sí podria estar molt més ajustat a les
necessitats dels joves i dels esportistes d’aquesta comunitat.
Podria ser més beneficiós per a ells, amb una altra distribució.

Vull comentar en primer lloc les memòries d’objectius, un
tema que no vàrem comentar en comissió i que avui sí que hi
vull dedicar uns minuts. A les memòries d’Esports s’hi troben
mínimes novetats respecte a anys anteriors. Sempre reiteren els
mateixos objectius. Això significa o bé que avancen poc o bé
que no es prenen la molèstia de revisar-los anualment.

És curiós que quan escriuen el seu pla de suport econòmic
a l’esport cada anunciat va precedit de la paraula “creació”. Hi
ha un llistat indefinit d’actuacions ordenades per apartats, esport
escolar, esport universitari, esports federats, esport d’elit, esport
d’alt nivell, totes parlen de creació. 

Escolti, no han creat res de tot això. Crear és generar, és
donar origen a allò que abans no existia i totes aquestes accions,
totes aquestes actuacions fa anys que es porten a terme, molts
d’anys. Tal vegada es poden adjudicar millores en el programa
de formació, la reinserció dels esportistes d’elit al món laboral,
(...), però la resta fa temps que està creada, consolidada i poques
millores han estat vostès capaços d’afegir-hi. Així, en el
redactor de les memòries li recomanam una mica més
d’humilitat, que la modèstia és l’antesala de la grandesa, que ho
pugui tenir present.
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Hi ha un punt que parla de la creació d’un pla de futur
esportiu balear. Ja ens va bé, portam gairebé tres anys esperant
aquest document i demanant-lo. Aquí donen una gran
transcendència a la seva colAlaboració amb la UIB, però pens
que sempre parlam de projectes, no de realitats perquè quan li
hem solAlicitat per escrit la relació de convenis signats amb la
UIB, esperant que fossin nombrosos per les seves afirmacions
reiterades, ens han contestat que en tenien un, només un, sobre
nutrició dels esportistes. Això ens du a pensar que el tema de la
facultat d’INEF per al 2010 que va anunciar fa poc com un
acord tancat amb la UIB encara no és una realitat ni tampoc no
ho serà per al 2011. 

Continuant amb el tema educatiu li demanaré també si ens
pot explicar com va el tema de l’Institut d’Ensenyament
Secundari per a esportistes a Príncipes de España i quina és la
partida del pressupost que li correspon.

També parla a les seves memòries de la creació d’un
programa de nous equipaments esportius amb els consells. Això
és necessari i molt reivindicat també pel Grup Popular, però no
acabam d’entendre que fa poc que en comissió explicà que ja
s’havien fet inversions a les illes per valor de 10 milions d’euros
amb un repartiment equitatiu per població i no sabem quant ha
invertit a Mallorca, però sabem que a Menorca i a Eivissa
només s’han fet convenis per 842.000 euros respectivament, a
Formentera per 420.000 euros. Per tant, pensam que per arribar
a aquesta xifra de 10 milions encara falta molt. Li agrairíem que
ens ho explicàs.

També li hem de repetir que ens preocupa que aquests 24
milions d’euros que diu que té per invertir són ilAlocalitzables
dins els pressuposts de la CAIB. Podria ser aquesta la xifra
fantasma de qual tothom parla i ningú no ha vist? Perquè li
record que al pressupost només té per a inversions quasi
1.900.000 euros dels quals els 900.000 són per a inversions de
caràcter immaterial. Així que, a efectes reals, només li queda 1
milió entre esports i joventut.

Tornam ara a xifres interrogants. No entenem, Sr. Conseller,
per què en uns pressupostos de tanta contenció ha de tornar
pujar la partida a personal per segon any consecutiu, malgrat
que vostè digui -ho va dir en comissió- que això era per a no
provocar atur i perquè el Palma Arena tenia 24 portes i havien
d’estar sempre totes obertes i vigilades. No entenem si la seva
prioritat diu que és mantenir l’estructura esportiva, per què
baixen els capítols de subvencions i desplaçaments
d’esportistes? No entenem a què es dedica exactament l’Institut
Balear de la Joventut que manejarà per al 2010 un pressupost
superior a 1.700.000 euros. Són molts de sous, Sr. Conseller,
per tan poca eficàcia.

No entenem què fa aquest govern per ajudar els joves a no
ser uns dels principals perjudicats de la greu crisi econòmica. En
els seus pressuposts no trobam iniciatives per donar-los
solucions. No entenem com pot ser que a l’àrea de joventut, que
té un pressupost quasi de 5 milions d’euros, només pugui
presumir vostè de mantenir les ajudes ja existents i d’haver
progressat en el Carnet Jove, i que l’únic objectiu nou que
tengui sigui potenciar el tema de comunicació, no sé si això vol
dir més campanyes publicitàries o què, però també li demanaria
que ens ho explicàs.

No entenem, i vostè no ens ho ha volgut explicar, a què es
destina anualment la partida d’inversions de caràcter immaterial
que per al 2010 té 900.000 euros.

No entenem, perquè si diu vostè que els grans
esdeveniments esportius suposen una entrada directa de doblers
en aquesta comunitat autònoma, molt necessària en temps de
crisi, com és que el seu Govern només patrocina esdeveniments
esportius a Mallorca i ignora les altres illes?

I no entenem com és que la seva conselleria no pot ajudar els
representants de les illes menors de les federacions balears a
desplaçar-se a Mallorca quan han d’assistir a les reunions
federatives, cosa que nosaltres li vam demanar a través d’una
moció, i sí en canvi la seva conselleria pot convidar a viatjar els
periodistes tant als Estats Units o al circuït de Cheste quan a
vostè li va bé. Sembla obvi, Sr. Conseller, que els estalvis i les
alegries en aquesta legislatura sempre recauen damunt els
mateixos.

No entenem tot això, i més perquè tampoc vostè, Sr.
Conseller, a la seva compareixença en comissió no va contribuir
a clarificar gaire les coses, encara que sí ens va explicar
detalladament, per exemple, com es rentaven els vidres del
Palma Arena o com s’havia d’esnifar coca perquè perjudicàs el
mínim possible. I miri, no m’estendré més a les seves curioses
explicacions, perquè llavors hi ha diputats que diuen que faig
mofa dels pressuposts i aquesta per descomptat no és la nostra
intenció.

Quant a l’Institut Balear de la Joventut, pensam que el 2009
no era el moment de crear-lo, més quan al Govern només li
queden les competències de l’illa de Mallorca i les ha de
transferir, i el 2010 tampoc no era l’any de posar-hi més partida
pressupostària. Pensam que és un organisme suprimible, per ser
poc operatiu, per només suposar més personal, més despesa
inútil i duplicar funcions que ja assumeix la Direcció General de
Joventut.

Certament, per al 2010 vostè té uns pressuposts
ajustadíssims, no li ha tocat ni la pedrea. Per a les partides
finalistes, les que van expressament destinades a una funció
concreta, són les que no pugen o es redueixen; en canvi,
aquelles partides de destinació indefinida, que són els calaixos
tancats als ulls de l’oposició, com per exemple l’EBE i l’Institut
Balear de la Joventut, són les que s’han incrementat. Potser això
s’expliqui si veiem que un dels seus objectius, i així consta a les
memòries, és creació d’un pla de campanyes de promoció
esportiva entès com a inversions en publicitat. Home, no
pensam que ara sigui el moment ideal per invertir en publicitat.
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Els pressuposts que li han tocat són només per cobrir
mínims, Sr. Conseller, però si resulta que vostè, a més, prioritza
temes com personal, publicitat i autobombo, els mínims
necessaris li quedaran per cobrir i els que ho patiran seran els
esportistes i joves d’aquesta comunitat. Ho ha dit avui molt clar,
fa una estona, vostè l’hagués sentit si hagués estat aquí, la
consellera de Comerç: l’important no és el pressupost que tens,
sinó com el gastes.

I respecte de les esmenes parcials, no hi ha gaire novetats en
relació amb anys anteriors, hem reduït les quanties en ares a
l’austeritat, però totes elles indiquen temes i qüestions tan
necessàries que haurien de rebre més atenció del Govern. N’hi
ha de relatives a infraestructures esportives i juvenils, a
tecnificació, esport base, esdeveniments, a subvencions a
entitats esportives i a esportistes, a subvencions al Consell
Balear de la Joventut, al desenvolupament de la Llei integral de
la joventut i al Pla jove; totes elles ja van ser detalladament
explicades en comissió i demanam als grups parlamentaris el
seu suport, per a unes iniciatives que només pretenen orientar a
la conselleria a cobrir mancances i a millorar les necessitats i els
serveis del sector esportiu i de la joventut balear.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Bones tardes a tots i moltes gràcies. Bé, Sra. Palau, intentaré
fer l’esforç d’explicar-me una mica millor, perquè clar, jo també
puc entendre que si vostè m’afirma tot el que m’ha afirmat aquí
i em diu que després de dos anys i mig no he fet, jo també
podria dir: és que durant dos anys i mig no m’ha entès, perquè
jo sí que crec que he fet. I si em diu que no, doncs tal vegada no
som jo qui no ha fet, és que vostè no m’ha entès, que podria ser
l’altra circumstància.

Bé, m’agradaria començar la meva intervenció, primer de
tot, agraint a la Conselleria d’Economia l’esforç que ha fet per
confeccionar aquests pressuposts; crec que deu ser un any molt
complicat per fer-los, a ningú no li agrada fer pressuposts quan
els ingressos baixen, no molt, sinó moltíssim, i som conscient
de la pressió que hem exercit tots perquè els pressuposts
beneficiassin les nostres conselleries. També dir que la meva
conselleria és ver que baixa, perquè baixa de doblers i també
perquè hi ha despeses que es disparen per tornar préstecs de
capital.

I que, bé, també som conscient que l’esport ha de ser solidari
i hi ha conselleries que són més necessàries que la meva en
aquests moments, perquè crec que aquest govern ha de
funcionar com a govern i no com a conselleries aïllades i en
aquest cas, doncs la meva conselleria vol ser solidària, vol
funcionar com a govern i té molt clar que si baixa no és una
excusa, nosaltres hem de gestionar millor.

Miri, jo estic completament d’acord amb vostè, quan hi ha
menys doblers, quan les coses van pitjor s’ha de gestionar
millor. Però gestionar millor no significa fer més coses, de
vegades les coses que es veuen no s’han de construir, en temps
de crisi el que s’ha de gestionar millor és el que es té, que és el
que nosaltres hem intentat fer. És ver que les partides d’ajudes
a les federacions, per exemple, no pugen, però sí que hem
traspassat totes les federacions al Palma Arena i s’estalvien tots
un lloguer, clar, cobren el mateix, però tenen menys despesa,
estan més afavorits, tot i que a un pressupost no es veu. Per què?
Perquè nosaltres simplement hem mantengut, però els hem
donat més despesa.

Miri, aquests pressuposts són molt ajustats, jo intentaré
explicar-li concepte per concepte, per què, en què es gasta cada
cosa.

A nivell de personal, em diu que nosaltres pujam. Bé, el
personal puja a una sèrie de capítols que precisament fa que els
mateixos que tenguin ingressos, tant a l’Institut Balear de la
Joventut, com a Turisme Jove, com a l’EBE, la feina que fa el
personal creï ingressos d’entrada. A l’Institut Balear de la
Joventut, ingressos propis té 250.000 euros; a Turisme Jove,
ingressos propis en té 600.000, i a EBE, ingressos propis en té
1 milió d’euros. És on més feina fem i gràcies a la feina que fa
aquest personal es poden entrar aquests doblers; si nosaltres
miram el que ens costa el personal i la rendibilitat que generen,
ens adonam que són doblers ben invertits.

A Turisme Jove, aquests 600.000 euros són perquè hem
pujat la capacitat dels albergs de tenir nova gent.

A l’EBE és per la quantitat de cursos que es fan, per la
quantitat de formació, de cursos, d’estades d’estiu, etcètera, que
s’aprofita al màxim els Príncipes de España i les quotes que
paga la gent ens permeten poder fer altres activitats.

I l’Institut Balear de la Joventut, doncs tot l’esforç que fem
amb el Carnet Jove fa que els bancs, a un any que baixen els
doblers dels patrocinis a tots els llocs, a nosaltres ens els
mantenen.

Bé, la despesa corrent és ver que la baixam molt poc, però
realment és que la baixam moltíssim. La despesa corrent és de
2.336.000 euros, però seria injust dir que, com que hem anat tots
al Palma Arena, aquesta despesa corrent s’empra quasi
únicament i exclusivament per pagar manteniment, o sigui per
pagar la neteja i per pagar la vigilància. De fet, el que ens costa
la vigilància i el que ens costa la neteja és 1,5 milions, llavors
ens quedam amb una despesa corrent de 800.000 euros, quasi
res a l’hora de gestionar tota una conselleria. Llavors, amb
aquesta despesa corrent que sempre està mal duta i més,
nosaltres hem baixat molt poc damunt els números, però
realment hem baixat molt perquè ja són capítols que no ha de
pagar ni el Consorci de Gestió ni ha de pagar el propi Palma
Arena, ni ha de pagar l’Illesport, ho pagam directament des de
Secretaria General. Jo crec que aquí es veu un esforç de
contenció de despesa molt fort, tot i que li dic: damunt el
pressupost no es veu, es veu a la materialització del pressupost.
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Miri, dins la Direcció General de Joventut, tenim l’Institut
Balear de la Joventut, Turisme Jove, on hi ha 1.400.000 per a
l’Institut Balear de Joventut, i 1.700.000 per a Turisme Jove. És
directe, o sigui, són 900.000 euros de personal; despesa corrent
148.000 euros; l’Info Jove, que és la xarxa per donar
informació, 120.000 euros; l’Observatori, que és on s’ubica el
Pla Jove i és on es fa tota la investigació per a després donar a
cada una de les conselleries del Govern, perquè puguin aplicar
solucions a la problemàtica dels joves, són 125.000 euros; al
Carnet Jove li donam 250.000 euros, i a l’Art Jove li donam
150.000 euros. I a més generam 250.000 euros de despesa
pròpia.

Està molt ajustat, o sigui, no hi ha unes quantitats bàrbares,
i els programes són concrets. Dins de Turisme Jove és que
bàsicament el que fa és enviar la gent a estudiar fora els cursos
d’idiomes i mantenir el albergs, hi destinam 1.700.000, dels
quals de personal és 1.600.000, però és que quasi quasi és el
personal dels albergs; la despesa corrent són 576.000, és
pràcticament la despesa dels albergs. I els interessos de préstecs,
87.000 euros, això és al que es va; és que ajustar més això és
complicat.

A nivell de la Direcció General d’Esports, la partida més
grossa, bé, que em diu el gran ..., bé, a la UIB hi ha una partida
de 86.000 euros, que són aquests convenis que tenim, no només
per a nutrició, també en tenim per a fisioteràpia, per a suport de
fisiologia i d’altres per a l’àmbit de l’esport; però a l’EBE, que
diu que és el gran caixó de sastre, doncs miri, a personal
775.000 euros, aquí hi ha tots els entrenadors de les Illes Balears
que entrenen els nostres esportistes ficats aquí dins, tots els
entrenadors. Despesa corrent, 372.000 euros; formació, 82.000
euros; escola d’estiu, 83; titulacions, 59; el curs de preparació
de l’INEF, 10.000 euros; programa de tecnificació, que són les
ajudes que donam a les federacions, 2 milions i poc; FESUCRE,
que és l’hospital i tot el sistema de metges i d’altres, 293.000;
biblioteca, 36; la residència Reina Sofia, que és on viuen els
esportistes d’altres illes quan venen a viure a Mallorca, 500.000
euros; l’IES, o sigui, l’Institut d’Estudis Secundaris, 28.000; els
interessos dels préstecs, el cas de Manacor, la primera fase (...)
de Manacor i altres despeses de funcionament se’n duen la resta.
Parlam, de 200, 180 i 170.000 euros, això és l’EBE, que vostè
em diu que és una cosa obscura.

Són programes molt concrets i d’utilitat molt concreta, aquí
tots els nostres esportistes, aquests que presumim de les
medalles, viuen del que hi ha dins l’EBE; tota aquesta gent que
entrena, que viu, que forma part i que a un moment determinat
ens fem fotos devora ells i guanyen les medalles és l’EBE, és
això, no crec que hi hagi una cosa obscura, simplement que (...)
totes. I no és només ajudar a entrenar, és ajudar a entrenar i
ajudar a la persona, aposta hi ha la biblioteca a l’IES. L’IES és
tan barat perquè el personal de l’IES ho paga directament
Educació.

Després tenim molts de consorcis que pagam doblers per fer.
I sí tenim una sèrie de doblers, bé, després tenim Illesport, que
també em pot dir que tal vegada és l’altre gran caixó de sastre;
bé doncs, jo li detall: personal, 657.000; despesa corrent, 86,
86.000 euros de despesa corrent, la maleïda despesa corrent;
patrocinis individuals, 900.000; petits patrocinis i
colAlaboracions amb esdeveniments esportius, 194.000, i aquí és
amb tothom, perquè el Princesa Sofia ens costa 50.000 euros i
el que aportam a la Volta a Mallorca són 30.000 euros, la resta
van a les altres illes. El que passa és que no ho podem fer tot, i
és molt fàcil que quan no fas una cosa, pareix que no fas res;
però tenim 194.000 euros i sempre els hem repartit igual i els
continuarem repartint.

Convenis per (...), 100.000; premsa i comunicació, 220.000
euros, publicitat, eh! Parlam de publicitat, la primera vegada
que par de publicitat, 220.000 euros, per a tota la conselleria, i
aquí no s’hi inclou només la publicitat que posi, inclou totes les
despeses que hem de moure per amunt i per avall, tots els actes
de recepció que fem, és a dir, tot el tema de protocol i d’altres
va inclòs aquí; 220.000 euros, tregui el percentatge que és, sobre
els 34 milions d’euros que tenc de la conselleria, no em digui
que només faig publicitat. És l’única partida que hem posat.

Interessos de préstecs, 1 milió; ajudes a equips, 3.300.000;
el PAEP, o sigui, els esportistes que arribaran però que encara
no han arribat, 600.000; ajudes a clubs d’esports individuals,
140.000; aportacions al Palma Arena, perquè funcionar,
480.000; ajudes a ajuntaments, 218.000; subvencions a
esdeveniments, convocatòria de subvencions per a federacions
i convocatòria de subvencions a federacions, 500.000 euros;
desplaçaments a la península, la convocatòria de desplaçaments
a la península per a l’any que ve, 721.000 euros.

Per què baixa? Doncs miri, baixa perquè nosaltres vàrem
heretar 2 milions d’euros de deute i l’hem deixat a zero, llavors
en aquests moments no hem de continuar pagant el que devíem,
ara només pagam el que generam; llavors, és normal que
puguem alliberar aquesta partida; durant tres anys hem estat
tornant els doblers que teníem acumulats i l’alliberam.

Desplaçaments entre illes, 1.700.000. I altres, 500 euros, pel
que pugui ser.

Després hi ha les transferències de capital, que són tot el que
està pensat.

I després, és ver, vostè no ha vist els 18 milions d’euros, que
es firmaran no en aquest Consell de Govern, sinó en el pròxim,
per fer les transferències als consells, perquè puguin invertir en
matèria d’instalAlacions esportives.

Això ho volem a quatre anys, unes es fan per transferència
de capital, que són aquests 18 milions d’euros. Els doblers que
hem firmat enguany, els doblers en metàlAlic que teníem en
compte, que també els hem volgut sumar, i el que hem fet ha
estat, perquè els consells ho poguessin ja emprar enguany, ho
hem transferit directament perquè ho teníem en compte. Els 18
milions d’euros aquests són en transferència de capital,
s’aprovarà d’aquí a dos consells de govern i aposta no surt aquí.
Aposta els convenis que hem firmat han estat els convenis del
que aportàvem en el 2009, però la idea és que l’any que ve
aportem la resta, i s’aporti no per població, perquè Eivissa, per
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exemple, i Formentera, haurien de rebre menys del que reben,
el que passa és que nosaltres en el tema de Menorca, a
Formentera, que si li donam el que li toca per població no farien
res, i a Eivissa (...).

Així és com hem orientat els doblers de la conselleria, però
jo ara li he especificat punt per punt en què ens gastam els
doblers, jo no veig aquestes bosses obscures que em diu; els
programes són programes molt detallats un per un, amb unes
quantitats escarides, però és que la conselleria ha funcionat així
sempre i crec que és com ha de funcionar.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, la Sra. Palau té la
paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, fa ganes de fer
una colAlecta per poder-lo ajudar. Diu que no l’he entès, ...

(Algunes rialles i remor de veus)

... diu que no l’he entès; home, potser si en aquests dos anys
i mig que vostè du aquí governant i quan ha tengut qualque
iniciativa hagués vengut al Parlament a explicar-la, enlloc
d’anar a cercar el seu amic periodista de torn perquè li tregui les
coses així com a vostè li van bé, doncs segurament l’entendríem
millor, però com que aquesta és la dinàmica que vostè està
acostumat a fer servir, doncs llavors tenim el que tenim, que no
ens entenem.

Diu que gestiona millor, que tenir més personal li reporta
ingressos. Això sí que és curiós, com més nòmines paga més
doblers li queden.

També avui ha parlat més de Joventut que de costum, però
continua ressaltant exclusivament el tema del Carnet Jove;
home, trob que el Carnet Jove és un 1% del que hauria de posar
en marxa la Direcció General de Joventut. I diu, a més, sembla
que ha creat l’Institut Balear de la Joventut per potenciar el
Carnet Jove; home, si només era per a això, dissolgui’l ara
mateix, perquè encara ens dóna més la raó a nosaltres quan li
diem que no serveix per a res més que per gastar doblers. I a
més, les empreses, amb el tema del Carnet Jove, vénen elles
mateixes a vostè, perquè estan en crisi i el que les interessa és
vendre cada vegada més; l’altra dia mateix ens ho deia a
comissió, ara abans d’entrar em criden empreses perquè volen
apuntar-se al Carnet Jove. Idò no han de fer un gran esforç tot
aquest personal que té allà, a l’Institut Balear de la Joventut, per
potenciar el Carnet Jove, si és que ja li ve de forma natural.

No ens ha explicat, una vegada més, ja per quarta vegada
que li hem demanat, el tema de les despeses immaterials; li
record que 900.000 euros per al pressupost del 2010 són molts,
són molts per a un pressupost tan ajustat, i miri, si els eliminàs,
la de partides que ha dit aquí que són necessàries i que podria
pujar. Compari-ho amb les beques que té per a esportistes, que
em pareix que només són uns 100.000 euros. Aquí parlam de
900.000. Això sí són 100.000 que llavors vostè rendibilitza molt
bé mediàticament perquè esportista per esportista, siguin de
l’illa que siguin, agafa l’avió i va allà a fer-se la fotografia amb
cada un d’ells, però resulta que els desplaçaments sí que baixen
300.000 euros, les subvencions també baixen i bé, com diu, tal
vegada això respon, això dels 900.000 euros de despeses
immaterials, per sempre guardar una partida per allò que pugui
ser.

Sr. Conseller, tornam al de sempre, ja ho expliquen les seves
memòries. Tot resultat serà a llarg termini, aquest tema, aquest
anunciat és molt revelador de la seva actitud i de l’esperit en
què executen l’acció de govern a la seva conselleria, calma
total. Trobam que dos anys i mig després de governar ja han
tengut temps si no de concloure algun projecte, sí almenys
d’haver-lo posat en marxa. En canvi veim com passa un any,
com en passa un altre i primer, era per l’herència rebuda, ara
resulta que és per la crisi i l’any que ve serà per alguna altra
excusa, però la qüestió és que el seu ritme de feina i amb
aquests pressuposts excessivament minimalistes i amb la
distribució de partides que fa per al 2010 els resultats de la seva
gestió seran més que magres, anorèxics, però com que malgrat
que s’aprovin avui aquests pressupostos, si s’aproven, ja hem
vist que tot és provisional, ni vostè ni jo no tenim avui la certesa
que dins dies, setmanes o mesos sigui vostè encara el
responsable d’aplicar aquests pressupostos.

Què vol que li digui, Sr. Conseller d’Esports i Joventut,
igual unes paraules del Sr. Flaubert anirien bé per resumir-ho
tot: “El futuro nos tortura y el pasado nos encadena, he aquí
por què se nos escapa el presente”.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Cañellas, per tancar la qüestió té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em diu que tenc molts
més doblers a aquesta partida que a les beques que don als
esportistes. Ho puc mirar, si li acab de dir, PAEB, 600.000
euros; ajudes a equip, 330.000; patrocinis (...), 900.000. Això
diguem directament. Després, pagar entrenadors, pagar pistes,
pagar llum, pagar manteniment i tot això, indirectament, 15-20
milions d’euros. Les coses, les pistes... o sigui, hi ha vegades
que no s’han d’inaugurar només pavellons, també s’han de
mantenir i això és el que feim. Fins ara ens hem dedicat a
optimitzar-ho millor, li ho he dit, o sigui, s’han dimonitzat
segons quins tipus d’instalAlacions. Li he dit, aquesta instalAlació
ens ha anat bé perquè ens ha ajudat moltíssim a fer que hi hagi
gent que tengui manco despeses.
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Miri, l’esport, fer un edifici és molt fàcil, són sis mesos de
tràmits administratius, seu mesos de construcció, quinze mesos
de construcció i s’inaugura d’edifici. Això és fantàstic, fantàstic
i et fas la fotografia. Et fas la fotografia tu com a conseller si
has començat dos anys abans, però això no és fer esport, això no
és fer (...) esportiva. Per què? Perquè un esportista des que el
detecten fins que treu la seva primera medalla i tots estan
contents passen de sis a vuit anys. L’important és crear les coses
necessàries perquè es puguin fer. És veritat quan vostè em diu
“no ha fet res”, és clar, el que no he fet ha estat cap edifici, té
tota la raó, els edificis que farem, els farem ara amb aquests
doblers que tenim. Que són pocs doblers i en podrem fer pocs?
Sí, però són els que tenim i els invertirem de la millor manera,
d’una manera en la qual tots ens hem posar d’acord, fins i tot
vostè, en va dir per proximitat, idò d’acord per proximitat, i ho
feim així.

Després, tot el que li he descrit en el món de l’esport -en el
món de l’esport que tant em critica- són els elements necessaris
per crear unes circumstàncies, no li diré ideals, les millors que
hem pogut, perquè quan un talent surti a aquestes illes pugui
arribar on ha d’arribar i no se n’hagi d’anar a entrenar a la
Blume o hagi d’anar a entrenar a una universitat americana. És
veritat, això és feina que moltes vegades no es veu. Que
tenguem un hospital darrera, que fins ara no en teníem, on
aquest hospital tengui els historials clínics de cadascun dels
esportistes per si algun dia els passa alguna cosa, que no hagin
d’anar a cercar per (...), per si tenir un síndrome de (...), si
tengués una patologia es pogués detectar i es pogués operar, ho
hem fet, això hi és, un petit exemple, però fins que hem arribat
a això, costa moltíssim. S’ha de negociar amb assegurances,
s’ha de negociar amb l’hospital, s’ha de posar d’acord a tots els
entrenadors, s’han de començar les revisions mèdiques, s’ha de
començar el sistema per emmagatzemar tot el... i ho feim, però
això és feina obscura i és una cosa que no és inaugurar un
edifici, però és allò que als esportistes els va bé.

Avui, a dia d’avui, per primera vegada tots els nostres
esportistes becats han passat una revisió mèdica amb una
ecografia que els permet trobar el famós punto muerto aquest o
la ruptura de l’aorta, no sé com es diu tècnicament, els hem mira
perquè no els passi res. Ara sí, cada tres mesos tenen analítiques
per controlar el seu sistema de salut. Això són coses que s’han
de fer, que no és construir un edifici, però que l’esport ho
necessita de veritat. 

Això ho hem fet perquè miram l’esport, no miram altres
coses. No entenc que em digui el que em diu, però li ho dic
moltes vegades, s’assegui amb els nostres tècnics, que li
expliqui com hem canviat tot això i després ja em dirà si hem
arreglat coses o no hem arreglat coses perquè els tècnics, els
entrenadors, els esportistes sí que em diuen que estan millor.
Llavors, alguna cosa hem fet.

En l’àmbit d’institut, miri, l’institut té per un costat una part
que investiga, l’observatori, i coneix la problemàtica dels joves.
Té una part que distribueix aquesta informació a les conselleries
perquè les conselleries puguin prendre decisions en matèria de
joventut, perquè el que no podem... sí, la Direcció General de
Joventut arregli tots els problemes dels joves, sobretot perquè
els problemes d’habitatge correspon a la Conselleria
d’Habitatge, per exemple. Idò aquesta informació els arriba i
surt el famós Pla Jove, però el Pla Jove real, no un Pla Jove que
sigui només un paper que es presenta i ja està.

Després té una part de Carnet Jove. El Carnet Jove és
simplement la manera de comunicar amb els joves perquè els
joves es comuniquen d’una altra manera, no és comuniquen amb
la publicitat tradicional, no serveix, és un altre tipus de
comunicació, més basat en les noves tecnologies, etc. I què?
Hem collit el Carnet Jove, que a més era una cosa que ens anava
beníssim perquè en un moment en què els joves són el sector
més delicat i més matxucat per la crisi de passada els donàvem
descomptes importants per a les coses que realment
necessitaven.

Després tenim una tercera part que és una part d’informació.
Hem posat el PAS en marxa, la frivolitat que és millor... que
vaig dir, vaig explicar com consumir coca d’una manera més
fàcil, això també és una cosa que una mica treta de context, és
un exemple de les típiques consultes que fan els joves quan
vénen al PAS, l’important és el PAS. Crec que tres conselleries,
Sanitat, Afers Socials i Joventut, més cinc associacions,
Projecte Home, Creu Roja i Ben Amics, que formen un punt
d’informació i de canalització d’informació no es pot resumir
només en allò que vaig que es ficaven coses pel nas o com
consumir coca. Crec que és també treure la cosa una mica del
context i això ho hem fet.

Això és el quart punt de l’institut, la informació, repartir la
informació. Ens hem posat d’acord a més que ho farem d’una
manera telemàtica perquè aquesta informació pugui arribar a
molta gent. Això és l’Institut Balear de la Joventut i aposta la
importància. No és que sobri l’institut, el que sobra és Turisme
Jove. Per què?  Perquè Turisme Jove són les transferències que
hem de passar, però les coses que ha de fer el Govern, que és
precisament coordinar totes les polítiques del Govern i posar-les
a l’abast dels joves, és l’Institut Balear de la Joventut.
Precisament el que no sobra és l’Institut Balear de la Joventut
i Turisme Jove és una cosa que tenc ganes de passar-la, perquè
crec que cada un dels albergs ha d’estar gestionat a cada una de
les illes, perquè sobretot formarà part de l’atractiu turístic de
cada illa i jo hi estic d’acord, però Turisme Jove, no l’Institut
Balear de la Joventut.

A l’Institut Balear de la Joventut agrupam la... o sigui, la
recerca d’informació, el repartiment d’informació, l’agrupament
de totes les polítiques que es fan per arreglar aquests problemes
que hem trobat i després la posada en coneixement als joves de
com solucionar els problemes i on han d’anar.

Crec que això és el que fan a Joventut en aquests moments,
a part del que es feia sempre i a part del que estam preparant per
transferir. Crec que hem fet polítiques per ajudar en aquests
moments i aposta estic content d’aquests pressuposts. És veritat,
amb més doblers podria haver fet més coses, amb més doblers
hagués pogut edificar més edificis, però en aquest moment en
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lloc de fer edificis hem volgut crear una situació en la qual els
nostres esportistes poguessin tenir l’estabilitat necessària perquè
amb el temporal que tenim de falta de patrocinadors i falta de
coses els nostres esportistes poguessin estar el millor possible
i, sobretot, no en el 2012 perquè la feina que feim ara no sortirà
en el 2012, sortirà en el 2016, tendrem possibilitats de treure
medalles olímpiques que després tothom estarem contents, però
almenys les tendrem en aquell moment.

Moltes gràcies i bones festes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam als torns en contra. En primer
lloc, pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc vull comentar que les esmenes 14559 i 14560, del
Grup Mixt AIPF, queden defensades en els seus termes. 

Quant al debat que ens té avui aquí, el debat de pressuposts,
dues observacions abans d’entrar en matèria. La primera, Sra.
Palau, li he de dir que, com a mínim, la referència a l’anorèxia
per a aquesta diputada és com a mínim desafortunada. En segon
lloc, entrar en debats de qui és qui té més rècords d’alguna cosa
crec que també és una referència que, com a mínim, li podríem
posar el qualificatiu també de desafortunada.

Per tant, començarem amb el debat que és el que pertoca,
que és el dels pressuposts de l’àrea i de la secció 23 d’Esports
i Joventut. Des d’Eivissa pel Canvi, conseller, té el nostre suport
per a aquest pressupost. Començam amb la fixació de la nostra
postura quant a les esmenes que ha presentat AIPF als
pressuposts d’Esports i Joventut per a aquest any 2010. En
veritat que també no sé si he de dir que ens acostumam també
a parlar al Diari de Sessions o com ho feim, però crec que el
diputat, Sr. Mayans, s’ha incorporat. Anava a dir que de tota
manera, i permetin-me aquesta petita llicència que també es
convertiria en una reivindicació, a veure si en algun moment
aquests horaris de pressuposts es replantegen per molt que sigui
un costum de la casa, si es posa una mica -diríem- de seny, una
mica de raó perquè aquests grups, el Grup Mixt, som aquí des
de les deu del matí i a vegades fa difícil mantenir aquest debat
continuat sense tenir una hora de descans, com a mínim, després
de tot un matí de ser aquí. Anava a dir que es disculpi, que
s’entén perfectament l’absència del diputat Sr. Mayans, però
veig que s’ha incorporat, per tant, li agraesc la seva presència
pel cost que té a tots els membres del Grup Mixt ser aquí
presents a aquest debat de pressuposts.

Quant a les seves esmenes li he de dir que les hi votarem en
contra. Vostè sap perfectament que les esmenes que presenta i
que fan referència als albergs de les Illes Balears podríem dir,
ho sap vostè que els albergs de Mallorca, de Menorca i de
Formentera són competència dels consells insulars, no esment
Eivissa perquè a Eivissa no tenim encara alberg, en el moment
que serveixi això també dins les prioritats algun any li hauríem
de posar dins les prioritats, sé que enguany no toca, però sí que
tocaria en algun moment posar-li.

Quant a l’esmena 14574 és una esmena que fa referència a
un debat que ja vàrem tenir a aquesta cambra, una interpelAlació
en política esportiva, que fa referència a potenciar
esdeveniments esportius de primer nivell a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. Entenem que aquesta actuació va quedar clara
en aquella interpelAlació i em remet, aquesta actuació està
prevista dins els pressuposts de la Direcció General d’Esports,
com ha afirmat el conseller en aquests moments. 

Quant a les esmenes a la totalitat que ha presentat el Partit
Popular aquest grup es basa en la consideració que el pressupost
no respon a les necessitats de les Illes Balears. Jo no m’atreviria
a dir que respon directament a totes les necessitats en tots els
sectors, no m’atreviria i no ho faré, ni que permet tampoc fer tot
allò que es podria fer, sempre s’ha de tenir en compte la carestia
existent i els problemes de finançament que passam. Per tant, la
qüestió no és tant si respon o no a totes les necessitats si no si
cobreix allò més important. En aquest sentit entenem que tenint
en compte els objectius i les activitats que s’han plantejat per
poder-los assolir existeix una quantificació adient a l’estructura
bàsica esportiva i als serveis a tot el sector de la joventut de les
Illes Balears. Això sí, tenint sempre en compte la conjuntura
actual en què ens trobam.

L’àrea de Joventut malauradament encara que avui ha
centrat una gran part de la seva intervenció, Sr. Conseller, en
uns pressuposts com els actuals marcats per aquesta conjuntura
que fèiem referència del tot desfavorable sol ser una de les àrees
sempre més afectades, de manera sistemàtica, no aquí, a tots els
llocs i a tots els pressuposts. Efectivament, els joves són el futur
de la nostra comunitat autònoma, són el futur de qualsevol
societat, de qualsevol país, però Joventut no constitueix una àrea
d’urgència prioritària, ni aquí ni enlloc. Per tant, aquesta
diputada entén que quan un fa prioritzacions i que ha de ser així,
però també vull que consti que em dol i que m’entristeix d’una
manera seriosa. 

Pel que fa a l’esmena a la totalitat referida a l’Institut Balear
de la Joventut certament podria ser més afavorit, però garanteix,
com a mínim, els serveis més importants, com també ens ha
esmentat fa poc. Així, per exemple, es continuarà amb els
programes Pla Jove; el PAS, aquest PAS que li han fet tanta
publicitat últimament; el Carnet Jove, etc. El manteniment de
tots aquests programes suposa un esforç important i crec que, en
aquests moments, una esmena que fa referència, una esmena en
concret, no aquesta esmena a la totalitat, però sí una esmena a
la globalitat que presenta el Partit Popular i que dóna una certa,
diríem, un cert incentiu dins aquesta àrea sí que la votaríem a
favor, li donaríem el nostre suport, que és la 14662.

Quant a les esmenes, a la resta de les esmenes a la globalitat,
voldria recordar a la Sra. Palau, en la seva intervenció en
comissió, quan vàrem afirmar que les inversions en
instalAlacions esportives haurien de ser proporcionals entre les
diferents illes, va esmentar-ho. Ens trobam però que el seu grup
parlamentari ens proposa unes esmenes a instalAlacions i
permeti’m que li esmenti el cas de Manacor, però és que és un
cas com a massa evident, amb unes instalAlacions de prop de 5
milions d’euros, 4.500 milions d’euros, i que, a més, el
poliesportiu de Binissalem té una suma més que totes les
inversions d’Eivissa. Per tant, per molt proporcional que siguin
no acabam d’entendre aquesta proporcionalitat. Per tant, sense
intenció de fer-me odiosa amb les comparacions, per allò que
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totes les comparacions són odioses, crec que el sentit de la
proporcionalitat que ens planteja el Partit Popular resulta, com
a mínim, particular.

Acab, torn a dir, respecte de totes les esmenes que fan
referència a les instalAlacions esportives voldria recordar que
existeix aquest plurianual, aquest plurianual a tres anys, entre la
conselleria i els consells insulars -permeti’m, just dos segons-,
repetir que en virtut del qual es passa, i ho repetesc i ho vàrem
repetir en la interpelAlació que ja vàrem tenir d’esports, però
pens que és important perquè si hi hagués més consellers encara
millor, però que és aquest plurianual que té en compte Eivissa
amb un 20%, Menorca també amb aquest 20%, Formentera amb
aquest 7%. Crec que és un dels plurianuals que té més en
compte les illes, totes les illes, que conformen el país de les Illes
Balears.

Per tant, es tracta, com a mínim, d’una proporcionalitat
corregida, que té un sentit que és racional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hauria d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ja acabam. Entenc, per tant, que el mecanisme que aplica és
correcte i molt d’acord amb el principi de la subsidiarietat que
nosaltres sempre hem defensat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Palau i Sr. Conseller. Certament ens recordava la
Sra. Palau, i vostè, Sr. Conseller, ho ha de tenir present, que en
política com en la vida ningú no sap ni el dia ni l’hora, realment
tot és provisional i ho hem de tenir molt present sempre, com bé
sabreu. De totes maneres també el vull felicitar perquè el nivell
de longevitat que té és molt superior, ja que avui parlam tant de
rècords, hi va haver un conseller que havia de dur Esports que
va durar un parell d’hores. El 28 de maig de l’any 96 sortia tot
un consell de govern publicat en el butlletí i aquell mateix dia
queia el president i tot el Consell de Govern. Per tant, vostè té
una relació, he calculat, entre Matusalem i un nounat respecte
de la seva longevitat, però recordi sempre, i això ho hem de
saber tots, que ningú no sap ni el dia ni l’hora en aquests termes
de la política.

En qualsevol cas, l’esmena a la totalitat jo crec que l’ha
desmuntada perfectament el conseller. La frase “no s’ha fet res”
es podria jo crec que rebutjar només amb els reconeixements
que ha fet el mateix Grup Popular de tasques que s’han duit a
terme durant aquesta legislatura. Jo no m’entretindré a fer-ne
retrets, però sí que s’han fet reconeixements a la tasca que vostè
feia. El Sr. Conseller crec que n’ha fet un repàs i, per tant, jo em
dedicaré més aviat a les esmenes parcials, des de la consciència
que en aquests moments aquesta volgudament ignorada situació
econòmica d’ingressos que té la comunitat, que només recorda
de tant en tant el Sr. Tadeo, però altres dies i en altres debats els
altres l’ignoren quan es fa el debat de pressuposts, no crec que
sigui tampoc la que donarà claredat avui i posarà en el context
aquesta dificultat de mantenir uns pressuposts a l’alça.

Hi ha tot el debat de Joventut, que gairebé donant suport a
les esmenes parcials del Partit Popular el podríem obviar perquè
pràcticament l’Institut de la Joventut se’n va darrera l’Hipòdrom
de Son Pardo. Per tant, les polítiques de joventut associades
també se’n van darrera l’Hipòdrom de Son Pardo. I, per tant, hi
ha una idea de potenciar més l’esport hípic, que tant de bo fos
possible, a canvi de llevar totes les polítiques de joventut, o
ferir-les pràcticament de mort; nosaltres no podem estar d’acord
amb aquesta conseqüència. Per tant, no donarem suport a
l’esmena.

L’altre gran finançament és a base de carregar damunt una
sola partida 4, 5 o 6 vegades sis equipaments distints, de tal
manera que si avui les aprovam, evidentment desquadrarem els
pressuposts perquè no hi ha més cera que la que crema. Jo crec
que sí que hauríem de menester no segons quin Sant Vicenç que
s’ha apelAlat avui, sinó un Sant Vicenç Ferrer de bon de ver,
perquè damunt la trona fes miracles cada cinc minuts, perquè
quadrassin les esmenes que ens han presentat en els pressuposts.

Em sum als vots que feia la Sra. Marí sobre el canvi de
debat de pressuposts, una reflexió profunda, confii que en el
pròxim Reglament del Parlament, no només per la mecànica i
les dinàmiques, sinó també pel rigor, que tots ens autoimposem,
estiguem al Govern, estiguem a l’oposició, perquè realment els
nombres quadrin i que si s’aproven esmenes, quedi realment
quadrat un pressupost i que tengui sentit. Crec que tothom té
què oferir a Déu, no insistiré per aquest camí, però crec que
aquesta reflexió sí que l’hauríem de mantenir i aprofundir. En
qualsevol cas li donaré una tranquilAlitat, Sra. Marí, el Diari de
Sessions avui matí m’ha confirmat que em sentia ahir vespre.
Per tant, com a mínim, algú ens escolta o queden reflectides les
nostres intervencions.

Respecte de la resta d’esmenes, AIPF demanava per als
albergs, ja s’ha comentat que és una competència dels consells.
És cert que els consells tenen dificultats en el seu finançament,
però creim que no és bo que la fórmula per combatre-les sigui
a través de recuperar competències en matèria sectorial per part
del Govern, hi ha d’haver una altra fórmula que permeti que no
hi hagi partides finalistes, sinó que sigui a través de la pròpia
autonomia, la pròpia sobirania dels consells a l’hora de
gestionar els seus recursos.
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La queixa que es manté per part del Partit Popular que no hi
ha esdeveniments a cada una de les illes, jo crec que fins i tot
s’ha reconegut que sí n’hi ha. Per tant, se’n poden fer més, s’ha
de fer un esforç en aquest sentit de descentralització. El
conseller ha fet aquest compromís i aquesta aposta real, però
certament les mancances pressupostàries dificultaran que sigui
un dia de vi i roses l’any 2010.

Respecte d'Informació Jove i més doblers per als
ajuntaments, hi ha una convocatòria que li ha donat suport, com
Art Jove, que també ha pujat les seves aportacions i per tant,
creim que s’està dins els nivells del que és possible.

Les esmenes sobre la Llei integral i sobre el Pla Jove creim
que són transversals de tot el Govern, no hem de posar un
programa de compliment d’una llei, sinó que és complir-la
article per article, tothom. Per tant, crec que seria un error dur-
ho a un programa concret dels pressuposts. En canvi, sí ens
sembla positiva el suport addicional, que ja s’havia avançat dins
aquest 2009, però la feina que fa el Consell de la Joventut de les
Illes Balears seria bo que dugués un suport addicional. El
Govern jo crec que ho ha reconegut dins el 2009 i de cara el
2010 donar aquesta empenta, però evidentment necessita
recursos i crec que seria molt positiu acceptar l’esmena que al
respecte té el Partit Popular. Per tant, nosaltres hi anunciam el
vot favorable, no tenc el número, supòs que els següents
intervinents el portaran.

Altres tasques sempre es poden millorar, però són polítiques
que s’estan duent a terme i fins i tot s’estan duent a terme amb
més èmfasi que l’anterior legislatura. El tema d’hàbits
saludables, els centres d’Alt Rendiment, tecnificació, la
formació d’atletes, les noves modalitats escolars que existeixen.
Per tant, s’està fent un esforç en la línia que apunten les
esmenes del Partit Popular, però clar, els recursos són limitats
i s’arriba fins allà on és possible.

Dues són més aviat competencials, l’esport escolar que
correspon més pròpiament als consells. I el tema dels
desplaçaments, que ben igual que en altres matèries que en tot
cas sobre els costs de la plurinsularitat i del caràcter arxipelàgic
del país creim que sí s’ha de fer un esforç per part del Govern,
però certament som entre tots que hem de forçar el compromís
de l’ Estat per pagar els costs de la insularitat perquè si no
realment tenim un gravamen molt greu per mor d’aquesta
plurinsularitat que hauria d’assumir el conjunt solidari de tot
l’Estat. En qualsevol cas hi és, evidentment no podem esperar
i perjudicar els nostres atletes, escolars i tots els que estan lligats
als desplaçaments entre illes que hi hagi una situació justa amb
l’Estat -esperar una situació justa amb l’Estat ens durà a qualque
canvi institucional important que se reclama ara via consultes
populars, o realment no sé si amb un parell de generacions, per
tant, nosaltres sí que hi hem de ser- perquè no podem esperar,
però sí gestos, com a mínim aquest de la plurinsularitat.

Per tant, la resta d’esmenes van referides a equipaments i
més ajut als equips. Tant de bo les poguéssim dur a terme, però
insistesc que la suma de les ajudes i les propostes que ens du el
Partit Popular desquadren el pressupost, i avui en el moment
actual, com vostès són plenament conscients, la dificultat
perquè entrin els ingressos previstos serà important, intentar o
preveure gastar més fins allà on ha arribat el Govern per a l’any
2010 pensam que seria una imprudència. Per tant, no votarem
aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. He
escoltat atentament les diferents intervencions i he vist una Sra.
Palau sobrada, sí, sí, sobrada, pareixia el diputat Sr. Rodríguez...

(Algunes rialles)

Però del Sr. Rodríguez ho entenc, de vostè no ho entenc. Ha
volgut entrar en consideracions de debat general, que al Sr.
Conseller no sé quants dies li queden. Jo pens i és l’única
consideració de caràcter general també li vull fer, miri, el
Govern va sortir fruit d’un pacte claríssim amb una vocació de
servei públic cap a la ciutadania de les Illes Balears. 

(Petit aldarull a la sala)

Estic convençut que tots els consellers fan i es dediquen al
servei públic d’aquesta comunitat. No sé si arribaran o no a final
de legislatura, esper i estic convençut que des del Grup
Socialista aquesta és la vocació. Però el dia que surtin del
Govern, estic segur que sortiran amb humilitat, sense haver de
posar aigua per enmig...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Ells que parlen de ser el grup majoritari, s’ho haurien de fer
mirar. Poden ser grup majoritari, però aïllats políticament i
parlamentàriament...

(Continua la remor de veus i l'aldarull)

Però parlem de pressuposts. Acabam el debat, la Sra. Palau
ha fet unes reflexions de caràcter general i jo també i pel mateix
espai de temps. Seguesc normes parlamentàries pures i dures,
Sr. Portaveu del Partit Popular. Però entram a la recta final dels
debats que tenim aquí, i clar, haurem d’analitzar quina és
l’actitud dels grups parlamentaris que donen suport al Govern
i quina és la del Partit Popular. Estam en un moment de recessió
econòmica, li ho vull agrair, així com ho vaig fer a la comissió
que vàrem veure el tema dels pressuposts, aquest component
solidari de la conselleria que vostè presideix, que en un moment
de crisi i recessió econòmica, en recessió pressupostària vostè
ha fet un acte solidari de govern per posar allà on prioritzen les
polítiques d’aquest govern que hem decidit entre els grups
polítics que conformen el Govern. Per tant, aquest



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 5 / 16 de desembre del 2009 3815

 

reconeixement vagi pels grups polítics que donen suport al
Govern. 

Però quina és l’actitud del Partit Popular? Ho hem vist: un
cercle que no es pot quadrar. Parlar de responsabilitat, però
aquí, miri aquest totxo d’esmenes d’addició, i on volen arribar
vostès?, on volen arribar? A l’endeutament amb factures o sense
i ja veurem si es paguen? Per tant, si volem fer una política de
responsabilitat com el president del Govern ha dit i el conseller
d’Hisenda va plantejar en aquest debat, és clar que s’han
plantejat uns debats de restricció pressupostària i s’han
prioritzat polítiques de govern. Tal vegada vostès no hi estiguin
d’acord, és un debat polític interessant, però ha estat l’opció del
Govern i des del Grup Parlamentari Socialista volem felicitar
aquest acte de responsabilitat que s’ha tengut amb la comunitat
autònoma i, el que és més important, amb els ciutadans de les
Illes Balears.

Però vostès han dit que l’important no és el pressupost que
tens, sinó com el gastes, i recriminen al conseller que
l’acompanyi un periodista per realitzar actes. No faci aquell
exercici, Sra. Palau, com va passar una vegada a un debat
d’aquestes característiques, de posar el dit dins la boca perquè
està provocant una resposta molt dura, i com que és molt dura
l’evitaré...

(Remor de veus)

Però només li faré un record per a la història. Se’n recorda
d’aquell president de la comunitat autònoma que va fer tantes
fotos quasi com ciutadans tenien les Illes Balears? O no se’n
recorden? Allò que sí que era un ús duríssim de com s’utilitzava
la publicitat, la comunicació i les partides en aquesta comunitat
autònoma. Però responsabilitzar un conseller d’Esports de la
utilització dels serveis normals que té qualsevol govern, és venir
a una compareixença parlamentària a fer demagògia.

Per tant, probablement vostès poden dir que tenen una
alternativa diferent al pressupost en matèria d’esports, però
lliçons de com s’han d’usar de forma correcta els pressuposts,
siguin quins siguin, almenys aquest grup parlamentari que ara
represent no les admeten de vostès. No.

Però també li faré dues afirmacions clares entrant en matèria
del debat d’Esports...

(Remor de veus)

Li ho hem dit clarament, no hi ha infraestructura, no n’hi
haurà, n’hi haurà alguna, però sí que és veritat que hi ha hagut
una priorització en la política de l’esport i dels esportistes a les
Illes Balears. I vostè deu saber, perquè és veritat que està
vinculat i li interessa el món de l’esport i la seva responsabilitat
dins el seu grup, que el conjunt dels esportistes de les Illes
Balears estan contents en l’exercici que s’ha fet per part
d’aquest govern i de la Conselleria d’Esports, que és prioritzar
el món de l’esport, els esportistes, els que el practiquen i deixar
el tema de les infraestructures. I ara diguin vostès si hi estan
d’acord o no. 

Evidentment, però també li vull fer una altra afirmació,
segons m’han comunicat aquests 24 milions que vostè diu que
no sap si hi són, veurem en poques setmanes si a Menorca, a
Formentera, a Eivissa i a Mallorca com es plasmarà i aquesta
proporció.

I li diré una altra cosa, estic convençut que amb una quarta
part dels recursos del que va suposar la inversió real del Palma
Arena, a l’illa a la qual vostè pertany, hi caurà inversió efectiva
en matèria d’esports superior a la que va fer l’anterior govern.
No li comput aquelles pistes que vostès varen fer que només
serveixen per fer festes de ball pagès. Sap vostè a què em
referesc. Sí, li ho explicaré molt bé la Sra. Palau o el Sr. ..., bé.

(Remor de veus)

Vull acabar amb un tema de l’insularisme que va vinculat a
la qüestió que abans he plantejat de les esmenes. Difícilment el
Grup Popular quadra el cercle d’una forma correcta. Han fet una
part del seu discurs, li ho respect, sé que a Formentera, a Eivissa
és un discurs recurrent, però he vengut aquí a fer una
intervenció com a portaveu en matèria d’Esports de les Illes
Balears. Però vostè ho diu molt amb la boca petita, el municipi
d’on és i on du 2.600.000 euros, només a un municipi de
Mallorca, el poble de Manacor. A Manacor 2.600.000 euros.
Però si tenguéssim aquesta proporció arribaríem a unes
inversions que crec que ens durien a l’absurd o a la falta de rigor
de com vostès han confeccionat aquestes esmenes, almanco pel
que fa a la part de Joventut i Esports.

No he fet una menció a totes les esmenes perquè
evidentment sabíem com farien les intervencions i he decidit fer
una intervenció de caràcter més general quant al conjunt de
política esportiva, fent ús del temps que tenc com a portaveu
parlamentari. Però sàpiga que allò que els han plantejat els que
m’han precedit en l’ús de la paraula, compartesc la motivació
que és una obligació meva, dir per què votarem i recull tant
l’expressat per la portaveu del Grup Mixt, Sra. Marí, com pel
portaveu del BLOC per Mallorca.

Per tant, animar-lo, Sr. Conseller, perquè continuï amb
aquesta política esportiva en moments de restricció econòmica,
adreçada als actors d’aquestes illes i que no són altres que els
esportistes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez?
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, he sido aludido por el diputado cuando ha
intervenido y quería tener un turno de réplica a esta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, senzillament l’ha anomenat, no crec que sigui
per això, però no es preocupi, té un minut per dir el que vulgui
dir.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, usted ha dicho que yo
voy sobrado, no es cierto. Yo podría tenerlo fácil ahora y no le
diría a usted lo que pienso y le podría decir que usted más que
sobrado va de sobrero. Pero no le digo esto, ¿eh?, no digo esto
yo.

(Remor de veus i rialles)

Yo soy una persona que tiene una cierta carrera política, un
cierto currículum y un cierto respaldo democrático, revalidado
hace cuatro días. Lo digo para que no nos engañemos. Yo si
fuese de ustedes estaría avergonzado y estaría avergonzado
porque están viviendo una situación..., y estoy hablando de los
presupuestos que están cogidos con hilos. Por lo tanto, no
presuma usted tanto, no califique a los demás y, si es posible,
dignifiquen un poquito la vida política.

Gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de rèplica... perdó? El Grup Mixt no
intervé. Per tant, Sra. Palau, té la paraula.

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, li agrairia ja que ha tengut el seu temps, ara
guardàs silenci i permetés que la persona que està en ús de la
paraula pogués fer exercici del seu dret. Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, esperam
realment que el 2016 puguem felicitar-lo a vostè pels resultats
de la seva gestió, quan hi hagi jocs olímpics, per la feina que
haurà fet aquests anys, com vostè ha rebut les felicitacions el
2008, quan hi ha hagut jocs olímpics per la feina que s’havia fet
tots els anys anteriors.

Sra. Mayans, sembla que avui tot el que li he dit li ha
semblat desafortunat, potser sigui l’hora del debat que ens alteri
l’estat d’ànim, vostè mateixa ha dit que això li provocava
disgust i tal vegada ens ajudi a entendre la seva postura. Els
pressuposts cobreixen l’important, però amb els doblers que
tenim podrien ser encara molt més eficaços i tenir una
incidència més positiva en el sector esportiu i juvenil. Una
mostra clara, pensam, és Joventut, que té quasi 5 milions
d’euros i que són molts de doblers per l’escàs balanç dels

resultats que deixen. I gràcies per l’esmena que ens ha anunciat
que ens votaria a favor.

El Sr. Alorda sempre ha de recórrer a referències històriques
per justificar el present, un present que realment també pensam
que passarà a la història de la vida política d’aquesta comunitat
autònoma. I la referència que vostè ha fet, dir que va ser una
persona que va dimitir perquè en aquell moment no tenia el
suport del seu grup parlamentari, això honora aquesta persona,
no veiem el mateix ara, actualment, on no dimiteix ningú, tant
si és expulsat del seu partit, com si té una situació judicial ben
complicada.

Quant a les esmenes parcials, aquí vull dir, tant ho ha
expressat el Sr. Alorda com el Sr. Costa, que diuen, per un
costat, que hi ha altes i baixes que no corresponen, que les xifres
són molt altes; miri, cada partida d’alta té una partida
corresponent de baixa i això, presentar esmenes, és un dret que
tenim tots els grups de l’oposició avui, enguany i de tota la vida
des que hi ha democràcia en aquesta comunitat. I a més, els vull
dir també que en el tema de les inversions en infraestructures
públiques se’ns fa molt difícil quadrar de vegades les xifres,
perquè resulta que la partida d’inversions, si nosaltres ens hem
de creure que el conseller té 24 milions d’euros per a inversions,
que vostès també s’ho creuen pel que es veu, que s’han
d’aprovar i que no apareixen en els pressuposts, nosaltres
podem fer esmenes en aquest sentit també; per què ell no s’ha
de cenyir a les xifres que estan configurades en els pressuposts
i que avui s’aprovaran i sí ens demanen a nosaltres que ens hi
cenyim?

També dir, Sr. Alorda, que gràcies per l’esmena que ens ha
dit que ens votaria a favor, relativa a l’aportació al Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

I Sr. Costa, el Sr. Costa diu que avui m’ha vist sobrada.
Miri, a mi no em sobra res avui, precisament perquè encara no
he dinat, no hi estic gaire sobrada. I per tot el que ha dit després:
ànim, en termes esportius que ve al cas, que és que té vostè més
moral que l’Alcoyano.

Lliçons diu que nosaltres no n’hi podem donar cap; tal
vegada vostè, que ha estat membre precisament d’un govern
d’aquesta comunitat a la primera legislatura del pacte de
progrés, ens pugui donar avui una lliçó i explicar-nos alguna
cosa de bo, alguna inversió que va fer aquest govern del pacte
del qual vostè era membre per a l’esport i per a la joventut
aquells quatre anys; doni’ns una lliçó, surti aquí i indiqui’ns
quina inversió hi va haver, a quina illa i què es va fer de bo quan
vostè era conseller d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull, remor de veus i petita
cridòria)

I lamentam, una vegada més, que els grups doncs quan
presentam iniciatives ens diguin que està molt bé, que ens fan
una aprovació en el sentit d’aquestes propostes, però llavors, a
l’hora del vot, majoritàriament sigui negatiu.
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També dir-li al Sr. Costa que, quant a inversions, tant de bo
tengui vostè raó i que els milions que a la legislatura passada es
va gastar a Eivissa el Govern de les Illes Balears siguin superats
aquesta legislatura, si és així, jo mateixa el felicitaré en aquesta
tribuna.

Avui el felicit també, perquè avui l’hem entès millor que
mai, perquè ens ha fet una intervenció realment esplèndida.
Gràcies, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Pel Grup Parlamentari Mixt, no hi ha
intervenció. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo tenc la sensació que la Sra.
Palau no ha tornat a tocar cap tema sobre les esmenes parcials,
per tant no hi entraré, només m’ha fet una referència sobre la
història. Jo només li vull recordar que per fer rècords històrics
s’ha de mirar la història, si vostè apelAla a rècords històrics de
durabilitat, s’ha de mirar la història per veure quin és; i no va
dimitir una persona, sinó que hi va haver tot un govern, tot un
govern, bé per motius polítics, tot un govern va durar un parell
d’hores, això és el rècord històric. L’única manera de mirar la
història d’un rècord històric és mirar la història.

(Remor de veus)

Els pica, hi ha gent que la història l’encalça, Sr. Rodríguez,
si vol tornar parlar, la història l’encalça i un dia li passarà per
damunt. Com ja li han dit a nosaltres ens podem gravar el que
sigui, no tenc cap problema, la història posa a cadascú al seu
lloc i ja en parlarem de quin moment es troba cadascú.

Jo he quedat també un poc sorprès si quan després ens diu
que no parlem de la història i apelAla al Sr. Costa perquè els faci
un repàs històric, ja el deixaré a ell que el faci, però ens hem de
posar d’acord en si en podem parlar o no. Perquè jo en aquesta
tribuna, entre ahir i avui, he sentit moltíssims recordatoris i
autocomplaença respecte del govern anterior, 2003-2007, i tots
sabem el nivell de protagonisme que té avui dins la vida política
illenca el govern 2003-2007.

Per cert, he sentit dir que era mort, si haig de donar el condol
a qualcú, a mi no m’havia constat, però ja que s’ha fet el
comentari que era mort, si hi ha d’haver el condol polític a
ningú, li donam perquè nosaltres no ens n’havíem temut. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Abans he comès un error parlamentari, que és provocar el
dret legítim a poder parlar, per tant miraré de no incórrer per
segona vegada en aquest error. Però dir que no pretenia ofendre
cap diputat i que únicament algunes coses es diuen amb un to
per donar una mica més d’ambient al debat parlamentari a
l’hora del migdia.

(Remor de veus i algunes rialles)

Però bé, no té més importància, per tant no respondré
algunes afirmacions que s’han fet pel que no era portaveu del
Grup Popular en matèria d’esport.

Però sí que se m’ha fet una solAlicitud i moltes vegades
repetir la mateixa cosa no certa, és a dir, una mentida, alguns
poden pensar que això és veritat. I clar, quan he de sentir -
disculpi presidenta, però se m’ha fet una pregunta fora de debat,
però tenc l’obligació de respondre al Grup Popular. Vaig formar
part d’un govern i li podria dir moltes de les actuacions que es
van fer a totes les illes, però me n’ha demanat una: Ca’n Cantó,
el polisportiu de Sant Jordi, presentat pel consell, vostès no el
varen saber acabar i s’ha inaugurat ara. El polisportiu de Sant
Antoni ...

(Remor de veus i cridòria a la sala)

... i n’hi podria dir més, però ho deixarem aquí, m’han dit
una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci.

EL SR. COSTA I SERRA:

Me n’han demanat una i els n’he dit tres, i podria seguir, i
podria seguir. Per tant, vostès han de rompre aquest discurs que
pretenen, perquè contra la honradesa i l’honestedat saben que el
debat el tenen perdut davant l’opinió pública. I miren d’estar
damunt una falsedat dir que l’esquerra són bons alAlots però no
fan feina; feina molta i gestió i per tant animar la conselleria en
matèria d’esports que segueixin en aquesta línia. I quan es fan
afirmacions en seu parlamentària, que crec que ha estat molt
(...), no es poden fer, Sra. Palau, determinades afirmacions;
quan es parla de Joventut, dir que, com va fer en seu
parlamentària a la comissió el retret aquell dient que pareix
s’informa de com s’esnifa cocaïna, crec que com a mínim en
seu parlamentària hauria de demanar disculpes.

(S’escolten veus de fons inintelAligibles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, una mica de silenci, una mica de silenci.

(Continua la remor de veus)
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Senyores diputades, quan un portaveu del seu grup ha estat
en ús de la paraula ha manifestat el que ha considerat
convenient, tenguin una mica de paciència i deixin que la
persona que està en ús de la paraula acabi la seva intervenció.

Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, per poder reprendre el debat després de la
interrupció.

Dir que únicament el que es va fer per part de la conselleria
és explicar com s’informa la joventut en matèria de
drogoaddicció i com es plantegen aquests temes des de la
conselleria i des de la direcció general. Per tant, potser una
lleugeresa o un error, però ho diguin, però no es poden fer
afirmacions, amb la que cau en matèria de droga i de joventut,
com han fet en comissió parlamentària i avui a un debat de ple.
Crec que aquest tema té tanta o més serietat que l’altre retret
que li ha fet la diputada, Sra. Mayans, que no es pot venir aquí
a parlar com s’ha parlat del tema de l’anorèxia amb aquesta
facilitat, o parlar del tema de la droga. Són temes, i li explicarà
alguna diputada que té vostè ben prop, que en matèria de salut
no s’hi juga.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Passam ara al debat número 16, de
totalitat i de globalitat, agrupació de la secció 24, Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, amb les seccions i
entitats afins. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, esmenes parcials del Grup Parlamentari Mixt AIPF i
del Grup Parlamentari Popular.

Per fer la defensa conjunta de les esmenes que es mantenen
a la secció 24 i entitats afins, pel Grup Parlamentari Mixt AIPF
té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta conselleria he volgut fer
esmenes que potenciessin l’atenció a les persones que més
puguin sofrir l’època que vivim, l’època de crisi, i en aquest
sentit he presentat esmenes per potenciar l’atenció, per potenciar
els serveis que els puguem oferir a aquesta comunitat, als
immigrants i a la gent que pateix addiccions, derivades de la
situació evidentment que, com he dit abans, viuen o bé que ja
tenien d’abans. A comissió se’m varen rebutjar, em varen dir
que no eren cent per cent competència d’aquesta conselleria,
però crec que sí que hi té bastant a veure.

Una altra esmena que vaig fer és per millorar el tema del Pla
Oci 60, ja se’m va dir que aquesta sí que era una competència
de Turisme, si ha estat un error, crec que faltarà una miqueta
més de bona voluntat per solucionar aquest tema, però en tot cas
sí que podríem fer alguna cosa perquè aquest tema de les illes
menors quant a aquest sector i a aquest pla, no s’hagin de pagar

el viatge fins a Mallorca i que costi més de vegades el viatge
fins a Mallorca que no tot el viatge complet.

I una darrera esmena important també, i crec que quasi quasi
urgent, ja sé que la consellera o els portaveus que hagin
d’intervenir em diran que s’hi treballa, però ara mateix
pràcticament tenim totes les eines a la nostra disposició perquè
pugui ser una realitat, és el centre de major. Jo crec que (...), les
normes ja estan desbloquejades i si es treballa en aquest
projecte, l’esmena, a part de si s’accepta o no s’accepta, això
serà qüestió de la consellera, en aquest sentit si s’hi treballa,
repetesc, el que haurien d’aconseguir és que durant el 2010 es
poguessin fer passes molt importants en el sentit de, no dic
acabar-la, però sí començar aquesta instalAlació urgent a l’illa de
Formentera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, tenim el gust de tornar-nos a trobar un any més en
el debat de pressuposts. Aquest debat de pressuposts que ens du
a comentar tot el que ha de fer possible, a través dels recursos
econòmics, la seva conselleria durant l’any 2010, però per tenir
aquest debat fiable i perquè les persones que possiblement
doncs tenen la possibilitat d’escoltar-nos i de veure-nos, ho
puguin entendre perfectament, crec que hi ha dues preguntes
fonamentals, abans de res, que necessitam que vostè ens contesti
en aquest plenari, per saber realment amb els recursos que
podem el 2010, i vostè m’entendrà. La primera pregunta és:
quina despesa de l’any 2009 passarà a ser liquidada en el
pressupost del 2010, aquesta és la primera qüestió, i vostè, si
m’escolta atentament entendrà per què li dic.

Ens consta, desgraciadament, que, com hem pogut
comprovar en diverses ocasions, la Conselleria de Serveis
Socials té un greu problema per poder pagar moltes de les
qüestions, fins i tot subvencions i altres qüestions que estan avui
per avui són part de la gestió del 2009. Tenim una certa
preocupació per saber si efectivament el pressupost del 2010 és
allò que es presenta avui o és allò que es presenta avui menys
tot allò del 2009 que passarà a ser pagat amb el pressupost del
2010: retardament de prestacions de dependència, allò que
sabem que succeeix desgraciadament en més ocasions del que
pertocaria, aquelles prestacions que són reconegudes, aquelles
prestacions que fins i tot són comunicades i que no arriben;
retardament en pagaments d’altres subvencions, ajudes,
contractacions, serveis, convenis, moltes d’aquestes qüestions
que entenem que avui no són liquidades dins el pressupost del
2009 i que entenem que a qualque moment hauran de ser
liquidades. Molt ens temem que això pugui succeir durant l’any
2010 i, en tot cas, si es paga, beneït sigui, molts ho esperen, li
puc assegurar; però té un inconvenient i és que resta recursos a
l’any 2010 i per tant és imprescindible que sapiguem,
efectivament, amb quins recursos podem comptar.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 5 / 16 de desembre del 2009 3819

 

L’altra qüestió a debatre i a considerar, per saber amb
certesa quines són les partides amb les quals podem comptar a
l’any 2010, són aquelles partides de pressuposts que som
conscients que són insuficients, no perquè tenguem un ànim de
demanar, com diuen en castellà, peras al olmo, en una situació
difícil de restriccions pressupostàries, sinó perquè hi ha
legislació abastament per justificar que hi hagi necessitat de
cobrir certes despeses, que dic que vostès mateixos i tots ens
hem obligat a cobrir com a dret. Això és, per exemple, la renda
mínima d’inserció, la qual ha hagut de ser complementada de
manera molt transcendent durant l’any 2009, per cert a finals del
2009, diria jo en el darrer mes de l’any 2009, i que resta moltes
oportunitats, especialment als consells insulars que reben
aquestes quanties per poder afrontar les despeses al ritme que
tocaria i com pertocaria. Hem de recordar que la renda mínima
d’inserció arriba, precisament, al colAlectiu amb més dificultat
de la nostra comunitat autònoma.

Miri, és que enguany hi ha un augment de solAlicituds d’un
30% i un augment de la partida d’un 56%, i aquesta partida tan
fonamental per al seu pressupost, per a la gestió d’aquells que
més ho han de menester, no s’ha vist complementada, ni molt
menys, ni d’un bon tros, amb aquestes quanties que entenem
que seran necessàries l’any 2010.

Per altra banda, la famosa partida de dependència, es parla
de suficiència a l’àmbit de la dependència, però molt ens temem
que amb el que s’ha hagut de complementar també l’any 2009,
no veiem reflectits grans auguris de compliment l’any 2010.

Per altra banda, prestacions econòmiques d’urgència i altres
qüestions que estic convençut que vostè ens podrà explicar dins
aquesta segona pregunta, que són partides que, de manera
confessa, vostè considera que hauran de ser complementades al
llarg de l’any 2010.

I vostè es preguntarà, i ara, per què a un debat d’aquestes
característiques es fan aquestes preguntes? Miri, més que parlar
de les partides concretes -que hi entrarem-, m’agradaria parlar,
tot i que sigui per un segon, dels efectes de la gestió econòmica
de la seva conselleria a l’any 2009, que entenem que no s’hauria
de reproduir a l’any 2010. Ens agradaria sentir avui aquí, en
aquesta cambra, en aquesta tribuna, un compromís seu que no
torni a succeir l’any 2010, perquè em cregui que estic
convençut, desgraciadament, que la gestió econòmica de Serveis
Socials en el Govern de les Illes Balears avui perjudica de
manera molt clara, molt directa, tots aquells colAlectius de
l’àmbit social, molts d’ells com a mínim, que fan possible
l’atenció a determinats perfils d’aquesta societat que més ens
han de menester i que no tenen gaire altres recursos als quals
recórrer. Dins una peculiaritat de la nostra comunitat autònoma,
diria jo positiva, que és que la xarxa social de l’àmbit sense
ànim de lucre ha estat capaç d’atendre molts colAlectius que el
Govern de les Illes Balears en el seu moment no atenia.

Si qualque riquesa té la nostra comunitat autònoma és que
el fet de donar suport a diversos colAlectius ha fet possible al
llarg de molts anys, avançar-nos en l’atenció molt
especialitzada, en molts casos, que a altres comunitats
autònomes no era possible i que s’ha anat assolint poc a poc. Li
vull posar tres exemples molt clars, de molts que llavors
tendrem oportunitat de comentar de manera més extensa, avui
rebíem en els mitjans de comunicació amb molta preocupació
un colAlectiu com el de la salut mental, una entitat que diu que
ja no pot pagar el personal i que està a punt de tancar, com
l’entitat Gira-Sol. Tenc oportunitat, si pot i si té voluntat
d’entrar a la pàgina de Facebook precisament d’aquesta gent, i
veurà totes les seves dificultats que vénen allà esmentades, però
si té oportunitat també de parlar amb ells la presidenta tendrà
també el gust, estic convençut, de parlar-n’hi molt extensament
de les dificultats que tenen per cobrar allò que tenen
compromès, ja no li vull dir per rebre més doblers, que,
evidentment és el desig de totes les entitats i de molts
colAlectius, i de vegades hi ha una certa impossibilitat. No li
deman això, li deman que allò que comprometem almenys ho
paguem i que la gestió econòmica que ens proposi per a l’any
2010 ho faci viable.

Li podria parlar també de l’associació d’Alzheimer, de
l’associació de Parkinson, i vull esmentar aquestes dues entitats
no per preferència personal, que, evidentment, entenc que fan
una gran labor, com moltes altres, sinó perquè són dues de les
dificultats de les malalties que més dependència creen a la
nostra comunitat autònoma i que més dependència pràctica
d’una tercera persona, a l’àmbit de la gent gran, afecta.

Per altra banda, entitats de l’àmbit de la discapacitat, que
anuncien que l’any 2010 començaran no només amb les arques
buides, ja desitjarien començar amb les arques buides, és que
començar amb una rèmora econòmica molt important en els
seus bancs, amb una dificultat afegida, que és que els bancs
precisament en aquest moment no estan en la millor de les
situacions per atorgar-los préstecs. La seva gestió econòmica de
l’any 2010 arreglarà aquesta qüestió? És una pregunta que li
faig perquè és certament important, perquè podem parlar de
moltes partides pressupostàries, però si no s’executen com toca
i quan toca certament no estarem en la millor de les condicions.

Per altra banda, també, estam molt preocupats de la gestió
econòmica que ha fet vostè de totes aquelles partides que
arriben no només als consells insulars, sinó als ajuntaments, una
sèrie de partides que han d’arribar als ajuntaments i que han
tengut, diria jo, un diferencial de temps molt important entre la
promesa establerta en certs moments i com finalment s’ha dut
a terme. I vostè n’és conscient i ho sap, jo no la vull acusar a
vostè directament d’aquestes dificultats, serà de tot el Govern de
les Illes Balears, però em cregui que en aquest moment és la
pitjor de les circumstàncies per triar el moment per estrènyer els
ajuntaments, proposar-los que llancin un tipus d’ajudes que
llavors no cobren o cobren tard. I em permeti que li digui que
això no és la millor de les circumstàncies ni la millor de les
solucions.
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Tot això també per què li dic? Miri, perquè hi ha una certa
tendència també del seu govern a prometre coses, prometre
coses. La Llei de serveis socials és un exemple d’això, i li
esment una llei amb la qual vàrem estar d’acord en molts punts
i en moltes qüestions; la Llei de serveis socials es va presentar
no només a aquesta cambra, a tot l’àmbit públic, prometent tres
coses fonamentals que varen ser repetides des de molt temps
abans fins i tot de tenir el primer esborrany conegut per tots els
parlamentaris, es deia que assegurava roba, que assegurava
menjar i que assegurava sostre per part de les persones. És més,
es deia que seria un dret per part de les persones a partir d’ara;
aquesta llei ja està aprovada i desgraciadament no veiem la
translació al pressupost del 2010.

I vostè em dirà: és que encara no hem fet la cartera de
serveis; i sé que m’ho dirà, Sra. Consellera, però em permeti
que li digui que una vegada més el diferencial entre
l’expectativa de les persones que generen la seva gestió i la
realitat és molt ample, hi ha un gran pas, i aquesta és la gran
dificultat a la qual ens enfrontam el 2010. Un 2010 que em
permeti que li avanci que no tendrem aquesta cartera de serveis,
perquè, entre d’altres coses, es dóna un any i mig de termini, un
any i mig de termini que veuran vostès que coincideix just just
amb l’arribada de les pròximes eleccions, si s’acompleix -no ho
sabem-, tal com en teoria estaria previst que es fessin les
pròximes eleccions. Per tant, permeti també que auguri que
aquesta cartera de serveis arribarà just abans de la següent
legislatura i que els pressuposts on es debatrà aquesta qüestió,
on es contemplarà serà precisament a la següent legislatura.

Jo tenia una frase que he esmentat en moltes ocasions, és
allò de yo invito, tú pagas, i el yo invito, tú pagas avui està
àmpliament aplicat a l’àmbit dels serveis socials, molt
desgraciadament.

(Remor de veus)

El resultat és aquest, és ni un sol euro per a aquestes
qüestions, per a aquestes promeses, per a aquestes expectatives
que hi ha a l’àmbit social. L’excusa és la cartera de serveis i una
frase, que és yo invito, tú pagas. En tot cas, Sra. Consellera, si
parlam d’una esmena a la totalitat, em permeti que li digui que
és una esmena orientada a l’execució d’un pressupost del 2010
que hauria de tenir la suficient credibilitat per a no rebre cap, en
aquest moment menysprear l’esperança de les persones que més
malament ho estan passant de la nostra societat, que es
corresponguin les promeses amb el que efectivament els arriba
i que la unitat d’acció a la qual ens agradaria afegir-nos-hi amb
molta eficàcia faci possible que aquells que pitjor ho passen,
tenguin també el màxim suport d’aquesta cambra, del Govern
i per suposat de l’oposició. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. El Govern vol intervenir per obrir una
qüestió incidental i per tant té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Necessitaré més temps de l’habitual, perquè vostè el que
m’ha fet ha estat com a una compareixença, una interpelAlació,
no m’ha parlat de pressuposts de cara al 2010. Per tant, em
permeti que la meva primera intervenció sigui de cara als
pressuposts del 2010 i si em dóna temps contestaré una tercera
o quarta vegada totes aquestes preguntes que vostè m’ha
formulat, que ja li he contestat en Ple i que ja li he contestat en
comissió.

En relació al representant d’AIPF, Sr. Mayans, dir-li que
efectivament moltes de les esmenes que ha presentat no
corresponen a aquesta conselleria, parla d’una sèrie d’esmenes
que no són competència d’aquesta conselleria i en tot cas, quan
em refereixi al tema de les esmenes, li contestaré.

En el cas del Partit Popular, que presenta dues esmenes a la
totalitat, dir-los que efectivament no les compartim i que
demanam a aquesta cambra que les rebutgi. Primer diu que la
Llei de serveis socials, aquest tema que és recurrent en vostè, li
he dit que la Llei de serveis socials efectivament parla d’un
decret que s’ha d’elaborar en devuit mesos i és la pròpia llei que
estableix el termini de devuit mesos; ja de per si això és una
tècnica d’elaboració de legislació que no és habitual en aquesta
cambra, perquè moltes de lleis del Partit Popular, que
anunciaven decrets i reglaments i serveis i actuacions no estaven
amb cap termini posat, a la nostra llei sí que hi està. I per tant,
serà en aquest decret on s’establiran aquests mínims, i nosaltres
sempre que hem dit, efectivament, quins són els drets que han
d’anar acompanyats d’aquesta llei, també hem establert que
seria a partir dels pressuposts del 2011. I vostè d’aquesta segona
fase sempre se n’oblida, i és vostè que amb aquesta incidència
en els temes de la llei, repetint això també crea aquest tipus
d’expectatives.

En relació amb el segon punt o amb la segona esmena, que
parla de la totalitat, també dir-li que en una situació de bonança
econòmica estaria d’acord amb vostè, però en una situació com
l’actual, on hi ha mil milions manco d’ingressos, els tributs
cedits baixen, els tributs parcials també baixen, les taxes i altres
tipus de tributs baixen; pens que és un pressupost que ha
mesurat molt les necessitats que té en aquest moment la
població.

I he d’agrair al conjunt del Govern l’esforç que ha fet perquè
la Conselleria d’Afers Socials sigui la que menys baixa del
conjunt del Govern, i això expressa clarament la voluntat
d’aquest govern que els serveis socials siguin progressivament
una línia estratègica, igual que ho és en sanitat, igual que ho és
en temes d’educació.

Per tant, davant una situació en què no podem tenir tot el
pressupost econòmic que desitjaríem, hem hagut de prioritzar,
i s’han fet diversos tipus de prioritat: una, per sectors i serveis,
el tema de dependència, garantir els serveis bàsics i també
garantir tot el que siguin menors amb risc i menors amb mesures
cautelars. Una altra en el tema d’institucions, és a dir quines
prioritats fem a nivell institucional, i sens dubte han estat els
ajuntaments, i després veurà perquè. Una altra ha estat
l’austeritat, també ha estat un criteri clar de priorització. I l’altra
també prioritzar tots els serveis, programes, projectes, etcètera,
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que garanteixin el manteniment de llocs de feina que en aquest
moment és un dels temes cabdals de la crisi econòmica, que no
hem prioritzat, perquè han caigut efectivament tota una sèrie de
programes que vostè ja coneix, perquè els vaig detallar a la
compareixença.

No hem prioritzat tot aquells tipus de programes,
prestacions, projectes que no generen prestació estable. Una
altra és que la seva interrupció temporal, perquè pensam que
això són interrupcions temporals, perquè a l’any 2011 se’n
puguin recuperar molts d’aquests, no tenguin com a
conseqüència una paralització definitiva del propi programa,
vull dir que aturar-los suposi que a l’any 2011 es pegui un bot
i es pugui continuar fent. I l’altra, que no suposi una reducció de
la qualitat de vida de les persones que reben aquest tipus de
serveis.

Per tant, serveis bàsics que es garanteixen: la renda mínima,
el Pla de prestacions bàsiques, la targeta bàsica, tota la qualitat
i els programes d’atenció tant a Es Pinaret com a Es Fusteret,
com a altres serveis que tenim per a menors; els educadors dels
instituts, la unitat de valoració dels abusos sexuals per a menors
no tutelats; convenis amb els consells que permeten tenir una
major plantilla per als temes de maltractaments; un pis tutelat
nou per a emancipació, que és una de les necessitats bàsiques
d’aquesta població.

Dependència. Dependència és possiblement la direcció que
més puja, de 65 milions a 78 milions, amb una pujada d’un
20%, és el sector que més, o és la tasca, el sector, la feina que
més hem prioritzat. A més a més, garantirem l’acabament de
tots els centres que en aquests moments estan en obres: Sant
Antoni, Formentera, els centres de dia de Mallorca que s’han
iniciat; s’iniciarà la residència de Palma; el centre de dia
d’Alzheimer de Ciutadella, també efectivament es podrà acabar.
Per tant, garantir l’estructura de la Llei de dependència i també
tots els serveis que es posen en marxa.

Un altre dels temes que li he dit, de prioritzacions, són quin
tipus d’institucions i sens dubte han estat els ajuntaments,
perquè consideram que dins aquesta cadena administrativa els
ajuntaments possiblement els més vulnerables. I en aquest sentit
li he de dir que no compartesc amb vostè, en absolut, ni la
valoració que ha fet de l’any 2009, i ja li avanç que la del 2010
serà millor que la del 2009. En els pressuposts veurà que hi ha
6 milions d’euros que van directament als ajuntaments per a la
concertació de centres d’estades diürnes i de residències, cosa
que fins ara era a través d’una ordre de subvenció, que podia
sortir, que no podia sortir, que podia un any donar-los 40.000
euros i un altre any no. Aquest any 2010 serà a través de la
concertació, per tant hi ha una garantia de 6 milions d’euros que
ara posaven els ajuntaments i que deixaran de posar-se.

Es fa mitjançant un conveni on els ajuntaments es
comprometen que aquests 6 milions d’euros que s’estalvien
aniran dirigits directament a serveis socials. Per tant, són 6
milions d’euros que rendibilitzam i que amplificam en temes de
serveis socials, perquè els propis ajuntaments ho han de dedicar
a això.

A més a més, a partir d’ara, que alguns ajuntaments ja
gaudeixen d’això, hi haurà 47 treballadors socials més en els
municipis; això suposa un 25% de la plantilla, inicialment,
efectivament per fer la dependència, però les solAlicituds de
dependència cada vegada es redueixen més. Per tant, hi haurà un
moment que aquests treballadors socials es podran integrar
plenament al servei social d’atenció primària i podran realitzar
tasques de tot tipus. De fet, molts ajuntaments no fan un
específic de dependència, sinó que incorporen aquests
treballadors socials a la xarxa d’atenció primària.

A més a més, li he de dir que fem unes fórmules diferents a
l’hora de construir serveis, vostès feien Pla 10 i Pla 20 que el
que feien era que els ajuntaments s’haguessin d’endeutar, i
nosaltres el que fem és construir els serveis a través del
consorci, vull dir que no s’han d’endeutar. Per tant, els
ajuntaments, nosaltres, prioritaris, prioritaris per al 2009 i
prioritaris per al 2010, amb més energia de cara al 2010.

A més a més hem dit temes d’austeritat, sens dubte, és a dir,
també, i vostè ja ho coneix perquè ho vàrem dir així a la
compareixença, dels tres consorcis que en aquest moment tenim
sociosanitaris, només serà un; reducció de tres alts càrrecs i una
reducció de més de 400.000 euros de lloguer, fent una sèrie de
canvis propis, diguem, locals que tenim en el Govern de les Illes
Balears, més de 400.000 euros, de capítol 2. Per tant, també
aquest tema d’austeritat.

En relació amb la dona, dir-los que efectivament també hi ha
una reducció, però que hem seguit els mateixos criteris, que són
el manteniment de tots els serveis bàsics que en aquest moment
dóna l’Institut de la Dona; es garanteix el servei
d’acompanyament; es garanteix el Casal de dones; es garanteix
el cens d’informació; es garanteixen les cases d’acollida; es
garanteix el Consell de Participació; es garanteix la
teletraducció. I es redueixen tota una sèrie de mesures o
d’accions que la seva congelació no suposa cap mal efecte, ni
perjudica, com és Dones fotografien dones, el relat de joves,
etcètera.

Per tant, dins les nostres possibilitats i dins la situació de
crisi en què està aquesta comunitat autònoma i el conjunt del
món, aquests pressuposts han anat a fer rendibles al màxim les
nostres possibilitats.

Dir-li que de cooperació, efectivament, i crec que el Ple ho
ha de conèixer, hi ha una reducció important. També la cambra
ha de conèixer que garantim el 0,7% dels fons propis, per tant
complim la legislació vigent. Continuam essent, a pesar
d’aquesta reducció, una de les comunitats autònomes més
solidàries, i que el que farem, del conjunt dels 10 milions que
van destinats a cooperació, 5.300.000 aniran dirigits a les ONG,
per tant les ONG encara seran les menys afectades d’aquest
tipus de reducció.
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Per tant, deman a la cambra que no doni suport a aquestes
dues esmenes a la totalitat. I també deman i no puc acceptar o
deman que no acceptin i que no s’hi faci cap tipus de
modificació de les esmenes que presenta el Partit Popular i
AIPF. Primer perquè n’hi ha moltes que no són competència
d’aquesta conselleria: el tema d’addiccions és competència de
la Conselleria de Salut; Pla Oci, Cases Balears, no és
competència d’aquesta conselleria; el transport de discapacitats
és competència dels consells insulars; habitatges tutelats per a
persones majors de moment no és un serveis dirigit a persones
amb dependència, per tant va dirigit a persones majors amb
autonomia, i això és competència dels consells insulars; el
centre de tercera edat tampoc no és competència d’aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, perquè no són competències de la conselleria i a
més a més algunes d’elles, com és la proposta d’una residència
de Manacor, crec que no estan seleccionades amb criteris
territorials, possiblement amb altres criteris, però no territorials.
Justament a Manacor hi ha una residència i la comarca de
Manacor és la que gaudeix de més places residencials: n’hi ha
a Felanitx, a Sant Joan, a Capdepera, etcètera. Per tant no està
justificada en aquesta.

Altres esmenes que ja estan previstes, com és el centre
residencial de Formentera, que ho demana el representant de
Formentera per a persones majors, demana una modificació
d’aquests 3 milions. La modificació d’aquests 3 milions
suposaria no poder acabar el centre de dia de Formentera, i és
prioritari en aquest moment el centre de dia de Formentera. I a
més a més, en els pressuposts està previst que hi hagi, que hi ha
una partida, si s’aprova així, per començar a elaborar el projecte
funcional del que ha de ser el futur centre per a persones majors
de l’ajuntament.

I després, a més a més, perquè demanen reducció d’altres
conselleries, que jo crec que ja m’aniria bé, però no sé si
cadascun dels seus companys de grup hi estarien d’acord,
perquè fins ara han sortit tots i nosaltres som dels darrers, els de
Mobilitat i jo som els darrers, i el que han dit és que manca
pressupost a les altres conselleries, en Habitatge, a Medi
Ambient, supòs que el de Mobilitat li dirà el mateix, i vostès
que fan una proposta de reducció d’aquestes conselleries. Jo no
sé si per solidaritat amb els altres consellers, en principi deman
que no se li voti, però en tot cas jo crec que també vostè ha de
pensar en el que presenten els seus companys de partit.

I el que sí demanaria és que es retiràs l’esmena 395; vostès
fan una proposta d’una baixada de l’Institut de la Dona a un
capítol 64 i demanen que es pugi a una partida de la conselleria.
Vostès tal vegada es pensen que aquests 64 és un projecte
d’inversió que s’hi posen coses molt habituals de vegades de
campanyes de promoció, campanyes de publicitat; jo el que vull
que sàpiga aquest Parlament que si passa això ni el Casal de
Dones està garantit ni la teletraducció està garantida ni el servei
de 24 hores està garantit ni l’assistència psicològica als infants
maltractats està garantida. Per tant, deman que es retiri i, en tot
cas, que s’hi voti en contra, perquè no m’agradaria que aquest
Parlament votàs això. És el capítol 64 que vostès demanen, o el
subconcepte 64 que vostès demanen aquesta modificació,
suposa que no es podran fer cadascuna d’aquestes coses.

En relació una mica, el poc temps que em queda, per
contestar les preguntes que vostè m’ha fet. Miri, vostè ja ho sap
el problema que tenim, efectivament no és un problema d’una
conselleria o d’una altra conselleria, és un problema de
liquiditat. I els pressuposts del 2010 tenen en compte aquest
problema, però nosaltres efectivament, com li han dit molts de
consellers, haguéssim pogut posar altres partides, i després
tenim problema de tresoreria que ja ens l’hem trobat aquest any.
I per tant tenim un problema de liquiditat, des de la Conselleria
d’Afers Socials s’han tramitat tots els expedients d’ordres de
subvenció, de convenis, de tot el que ha estat necessari, però en
aquest moment hi ha un problema de liquiditat.

En relació amb el que vostè em demana de l’any que ve com
ho podem solucionar de cara a les associacions, la nostra ordre
de subvenció va tenir una periodicitat d’un any i mig; per tant,
moltes d’aquestes associacions poden cobrar dins el primer
trimestre el que els correspon en part l’any 2010. I després a
partir de juny faríem una altra ordre de subvenció. De les que
vostè m’ha dit, de les tres que vostè m’ha dit, dues d’aquestes
no es varen presentar a l’ordre de subvenció nostra, es varen dur
a una altra ordre de subvenció, per tant jo no li puc contestar en
aquest sentit.

També li vaig contestar de com pensàvem treure doblers per
als temes de renda mínima, de prestacions econòmiques
d’emergència, i li vaig contestar en el sentit d’explicar-li que en
aquest moment, comptablement, ens obliguen a posar tota la
quantia de les places concertades, no ens permeten reconèixer
el copagament. Nosaltres durant aquest any hem treballat amb
Intervenció perquè el copagament que puguem reduir de les
places concertades no ho liquidem a final d’any, sinó que es
liquidi trimestralment, i això ens permetrà trimestralment tenir
liquidesa per poder donar sortida a aquestes necessitats que
segur que existeixen d’emergència.

Amb el que no estic d’acord amb vostè és que una iniciativa
del Govern de les Illes Balears que es posar als ajuntaments 2
milions d’euros per al tema d’emergències, s’estigui tornant en
contra, quan l’emergència és una competència del consell i una
competència dels ajuntaments, perquè són tot un tema de
necessitats bàsiques. I això sempre ha funcionat així, quan un
ajuntament, quan un consell té firmat un conveni amb un
govern, utilitza els doblers encara que no els hi hagi ingressat el
Govern, això ho fan tots, i nosaltres ho fem en dependència, ho
fan d’un govern a un altre govern. El que passa és que jo no sé
quin interès han pogut tenir determinats ajuntaments d’insistir
que no havien cobrat, perquè això s’ha fet sempre, una vegada
que tens el document comptable, el document que suposa
garantir doblers, es paga, i els ajuntaments prioritzen.

No sé si li contest a tot, però em pareix que sí. La Llei de
serveis socials ja li he comentat i deman seriosament que es
pensin el manteniment d’aquesta esmena 395, perquè realment
seria un greu problema, el Govern ho solucionaria, però seria un
problema comptable important.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica, Sr. Serra, té la
paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Consellera. Quant al que fa referència a les esmenes,
estic convençut que els grups parlamentaris que li donen suport
tenen l’oportunitat de presentar tantes contraesmenes, tantes
ofertes per poder arreglar tantes qüestions com siguin
necessàries, el que lamentam és que vostè les rebutgi
directament, sense que tenguem cap contrarèplica en aquest
sentit. Seria molt lamentable efectivament que tenguem una
dificultat d’aquest tipus i que no puguem comptar amb la
flexibilitat necessària perquè es puguin resoldre aquelles
qüestions que siguin necessàries; les resolem, si vostè té cap
intenció, cap voluntat, cap bona voluntat d’acceptar qualsevol
d’aquestes, li puc assegurar que la nostra voluntat també
s’ajuntarà amb la seva i ho farem viable.

Diverses qüestions, la primera d’elles fa referència a les
reduccions que vostè ha fet, miri, són d’un 3,5%,
aproximadament, damunt un pressupost de 127 milions d’euros,
un 3,5%, amb el que ens ha esmentat de tres alts càrrecs i
400.000 euros, què hi havia alguna cosa més? Per aquí va
l’assumpte, si aquest és tot l’esforç que ha fet, doncs ens pareix
molt bé, però seguim veient una sèrie de partides que ens
resulten com a mínim curioses en aquest sentit i que ja li vàrem
demanar explicació a la compareixença parlamentària a
comissió i que, bé, doncs no vàrem rebre totes les respostes en
aquell moment. I em digui, i li puc assegurar que vaig repassar
amb molt d’interès la seva intervenció parlamentària, tenim
2.169.000 euros de despeses d’inversió de caràcter immaterial,
que diu estan afectats en alguns casos per aquella qüestió de la
dona, però 2.168.000.

Tenim una partida destinada a altres treballs sense
determinar i estudis i treballs tècnics per 762.000 euros i moltes
altres partides d’aquest tipus, que vénen a sumar uns 3.700.000
euros que posaria en qüestió, no li dic que no siguin necessaris,
però posaria en qüestió i ho dic a causa d’aquest esforç que diu
que vostè ha fet de reducció de despesa, que no qüestion, però
li dic, em permet fer-li aquestes observacions.

Per altra banda, no m’ha resolt les dues qüestions
fonamentals que li havia dit: és que hi haurà despesa del 2009
que restarà del 2010, perquè ho pagarà el 2010; vostè ho ha dit
i ha dit que aquest problema és conegut per tots. Pel fet que és
conegut per tots i pel fet de què jo també en tenia coneixement,
em veig amb la responsabilitat de demanar-li com fa comptes
resoldre-ho. Això és el que no m’ha explicat, i li demanaria, no
amb el desig que no ho pugui contestar, Sra. Consellera, tot el
contrari, amb el desig que precisament ho pugui contestar,
perquè, entre d’altres coses, vostè va comentar un preocupant
llistat d’entitats que no han cobrat.

Va sortir una ordre de subvencions el gener d’enguany, del
2009, que avui per avui encara té entitats que no ha cobrat. I és
que el Patronat d’Agrupació Prominusvàlids; l’Associació de
malalts d’Alzheimer no ha cobrat; Associació d’ajuda al malalt
oncològic no ha cobrat; Aspanob no ha cobrat; Associació de
nins amb síndrome de TDA no ha cobrat; en rehabilitació i
prevenció de nins amb necessitats especials no ha cobrat;
Associació de persones amb discapacitat de Calvià, no ha
cobrat; Associació de familiars i malalts d’Alzheimer de
Pollença, no ha cobrat; Associació Estel de Llevant, no ha
cobrat; Síndrome de Down de les Illes Balears, no ha cobrat;
Persones Sordes de les Illes Balears, no ha cobrat; Associació
Espanyola de Càncer, no ha cobrat; Síndrome de Down de
Balears, no ha cobrat; Esclerosi múltiple, no ha cobrat.

En fi, i un seguit d’entitats moltes d’elles amb quantitats
importants: el Servei de valoració i assessorament i intervenció
mitjançant tecnologies de suport: 80.000 euros, i en tenim
moltes altres. Però això és la part que vostè va confessar en
aquella intervenció. Veiem amb molta preocupació també en els
mitjans de comunicació, com una federació com UNAC diu que
té 331.000 euros en l’aire, parlam d’una quantia molt important
que afecta l’àmbit de la discapacitat i que qualque dia s’hauria
de pagar. I realment, quan arribam a finals d’any i veiem que
encara no ha succeït això, desconfiam molt que ja a les dates
que som pugui arribar, perquè, com vostè sap, els comptes es
tanquen aviat.

Moltes de les propostes que li presentam no ens les ha
comentat, precisament una que té especial importància, renda
mínima d’inserció. Miri, no li demanam ni tan sols que posi tota
la quantia que vostè ha ampliat, perquè hem accedit a una
documentació que vostès amablement ens han volgut facilitar
que fa referència a totes aquelles qüestions que es varen ampliar
al llarg d’aquesta legislatura i que, en tot cas, s’havia dit aquí,
el president del Govern de les Illes Balears va comparèixer per
dir que s’havia fet un estalvi important de 13,7 milions d’euros
a la comunitat autònoma, per tal de destinar-ho a mesures
socials. Bé, per començar dir-li que dins els 13,7 milions
d’euros hi ha una qüestió que no entenem que sigui gaire social,
que són el Pla Renove Automòbils, el Pla Renove Automòbils
per valor de 700.000 euros és dins les mesures socials que el
president del Govern de les Illes Balears va dir que havia
proposat; va pujar a aquesta tribuna, aquí, per dir-ho, i va dir:
hem estalviat molts doblers per destinar-ho a activitats socials,
700.000 euros precisament varen anar destinats d’aquest estalvi
tan fantàstic del Govern al Pla Renove, una cosa ben interessant
que sense cap dubte mereix la nostra atenció.

Però n’hi ha moltes d’altres ben justificades, miri, dins de
les justificades li anomenaré una d’elles, com 6 milions d’euros,
més de 6 milions d’euros que vostè va necessitar a finals d’any
per a la dependència. No dic que estigui mal fet, Sra.
Consellera, li dic que si els va menester l’any passat,
possiblement l’any que ve els hagi de menester i diria jo que
fins i tot augmentats.
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I és que cada dia ens arriben casos, Sra. Consellera, vostè
ens parla de terminis de pagament que no són reals; la gent
arriba a la nostra seu i en moltes ocasions a la meva pròpia
persona i a moltes de les persones del Grup Popular i ens diuen
que tenen reconegut el dret, però no cobren, Sra. Consellera, i
si no cobren, poca cosa hi podem fer. Vostè va menester una
ampliació de renda mínima d’inserció per valor d’1.300.000
euros, 300.000 euros per a Menorca i 1 milió d’euros per a la
resta; aquesta renda mínima d’inserció que vostè ha hagut de
menester el 2009, segur que l’haurà de menester el 2010. I em
preocupa una altra cosa molt important i és que si vostè ho ha
de dotar a la meitat d’any i li arriba a final d’any, qualque
problema de Tresoreria també generarà a altres administracions
que, crec que si es pot evitar, seria desitjable que es fes.

I efectivament, si hem d’agafar recursos d’altres conselleries
crec que és important, hagués estat molt bé que hi hagués el
conseller d’Hisenda, que és qui estableix aquest tipus
d’equilibris, no hi és en aquest moment per donar-li
assessorament a vostè en aquesta qüestió, i estic convençut que
té l’oportunitat de fer-ho en altres circumstàncies, però em
preocupa de manera molt clara que aquesta necessitat de cobrir
aquelles qüestions que vostè va dir que no s’afectarien, que són
les persones i són les persones amb més dificultats, va dir, no es
veuran afectades; doncs bé, es veuran afectades de dues
maneres: amb una reducció, estic d’acord que és la menor del
Govern de les Illes Balears, sempre i quan descartem IB3, que
puja un 40,2%, que és una petita qüestió, però a part d’aquest
tema..., -sí, 40,2% perquè és l’únic que puja, és una petita
quantia, no té cap importància i passa desapercebut, tenint en
compte que la Conselleria d’Afers Socials es redueix, és una
llàstima, certament-, però requereix la nostra atenció, com deia.

En tot cas, Sra. Consellera, miri, en resum, jo no he dit que
vostè faci coses mal fetes, jo estic convençut que en fa moltes
de bones, li he reconegut en moltes ocasions, no tenc cap
problema a reconèixer-ho; sap també que ha pogut comptar amb
mi quan ha tengut qualque dificultat, hi he estat quan ha fet
falta, però no puc deixar de callar davant una circumstància
molt important: les persones amb més dificultats de la nostra
comunitat autònoma no cobren, i pas una penada, com la passa
tot el Grup Parlamentari Popular de què aquells que més ens han
de menester avui no comptin amb el suport i amb una solució
damunt la taula. I és l’únic que li deman, que les persones amb
més dificultats cobrin quan toca, com toca i que l’expectativa
que els hem generat, com a mínim, s’acompleixi, que és el
mínim que podem desitjar dels polítics, i així ens va a molts
quan ens dejecten i dejecten la nostra activitat, i és que si no
acomplim els nostres compromisos crec que poca credibilitat
podem tenir. Contribueixi, per favor, a aquesta credibilitat que
tots ens mereixem i sense cap dubte es mereixen aquells que
més ens han de menester. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Per tancar la qüestió, la Sra. Santiago té
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, Sr. Serra, jo li he de dir que deu estar d’acord amb bona
part dels pressuposts, perquè m’ha parlat de moltes, moltes
coses de comptabilitat, d’IB3, del Pla Renove, no sé de quantes
coses, i poques del pressupost, la qual cosa vull interpretar que
li agrada aquest tipus de pressupost.

Miri, jo no he rebutjat, no li he rebutjat les esmenes, he
demanat a la cambra que les rebutgi, que és el que em pertoca
i el que he fet i el que tornaria a fer, i he donat explicacions
perquè els parlamentaris puguin rebutjar les esmenes que jo
consider que s’han de rebutjar. Ara, no li dic que rebutgin,
deman que siguin rebutjades, no li estic contestant, i a més don
explicacions, com ha de ser.

Miri, de dependència, si vostè s’hagués llegit detingudament
tota la compareixença que vaig fer a l’hora de defensar els
pressuposts, vostè també, i ho veurà perquè efectivament una de
les característiques de la Conselleria d’Afers Socials és la
transparència, li vaig explicar amb detall com havíem
aconseguit 10 milions més d’euros a nivell estatal, i li vaig dir
que no els podríem posar a nivell d’ingressos perquè aquests 10
milions no estan encara reconeguts, però que hi estaran, perquè
la nostra gestió ha passat de 14 a 24 milions d’euros en relació
amb el que ve de l’Estat. I que per a l’any que ve aquests 24
milions d’euros hi seran, però que només en poden constar 14,
i que nosaltres no jugam al que feien vostès durant altres
exercicis pressupostaris de posar partides d’ingressos que no
existien. Nosaltres, tot i que sabem que existeixen, fins que no
hi ha el document comptable que ho garanteix no ho fem.

Per tant, a la Llei de dependència hi han de ficar aquests 10
milions més. I precisament va ser per l’esforç de la resta de
consellers en temes de dependència, de treure 6 milions d’altres
conselleries per posar a dependència, i això va afavorir que
nosaltres poguéssim comptar amb 10 milions més a nivell
estatal; que comptats amb els 6 que teníem són 16 milions més
que han anat al tema de dependència.

Després, dir-li que efectivament vostè em va demanar això
del 64; jo ho vaig repassar, perquè em va preocupar que vostè
digués que havíem augmentat tant, de 64 d’inversió, i no
coincidesc amb vostè. No, en el pressupost que nosaltres tenim
hi ha, no les quantitats que vostè diu, sinó 1.542.000, s’ha reduït
bastant. I d’aquest 1.542.000 n’hi ha 547 que són plurianuals de
Pla 10 i Pla 20 de la legislació anterior i 600.000 euros
d’aquests de la dona, que deman a la cambra, i he donat
explicacions, que, per favor, no sigui aprovat.

En relació amb el que vostè em comenta del 2009. Miri, ara
el que hem fet des de la pròpia conselleria han estat
modificacions de crèdit, de la pròpia conselleria i d’altres
conselleries per pagar dins la nòmina del desembre bona part
dels deutes que tenim amb les famílies per a l’ajuda econòmica
de dependència. Per tant, bona part d’aquests doblers, més de
4,5 milions d’euros aniran destinats a això; per tant es gasten a
nòmina, amb retards i després amb nòmina estable.
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I en els pressuposts del 2010 tenim a punt de tancar una
proposta amb l’Estat per poder, efectivament, anar al dia amb el
pagament de les ajudes econòmiques. Per tant, sí que cercam
solucions. I estaria bé també que quan venguin es reconegui.

Amb el tema de les entitats, moltes de les entitats que vostè
ha comentat, algunes d’aquestes ja han cobrat des de la meva
compareixença, i el problema és el que li he dit: la gestió de la
conselleria acaba on pot acabar, s’ha acabat en el moment de
gestionar l’expedient i en aquest moment tenim un problema de
liquiditat de Tresoreria, que l’ha reconeguda el propi conseller.
I per això hem fet els pressuposts en aquest moment el més
apurats i el més realistes possibles, perquè l’any que ve no
puguem tenir aquest problema pressupostari.

En relació amb la renda mínima, dir-li que, vostè diu que no
li he contestat, però jo sí que li he contestat, i pens que sí que li
he contestat; sembla, així com ho ha dit vostè, que l’esforç que
ha fet el Govern de no posar la quantitat que vostè ha dit sinó
d’1.600.000, més d’1.600.000, 1.100.000 per a Mallorca, 500
per a Menorca i 135 per a Eivissa, quasi pareix un problema així
com ho ha plantejat vostè, quan, efectivament també ha estat un
altre esforç per reconèixer una situació, que els consells tenien
aquesta problemàtica i el Govern hi ha intervengut.

I també li he contestat sobre la fórmula comptable que tenim
prevista per poder tenir els doblers trimestralment per poder fer
ampliacions de crèdit als consells insulars, si fos necessari, i
aquí tot el tema de les ajudes d’emergència.

Per tant, crec que sí que he donat resposta a totes les
preguntes que vostè m’ha formulat, crec que he defensat
coherentment els pressuposts i deman a la cambra,
efectivament, que rebutgi les esmenes a la totalitat i les esmenes
parcials.

Gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn en contra i
primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, per un temps de cinc
minuts, la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Serra, bé, supòs que ara començam el debat de
pressuposts, perquè, ja com havíem viscut aquest matí, assistim
a una successió d’interpelAlacions que no tenen res a veure amb
un debat de pressuposts. Li he de dir que a la comissió havia
sentit els seus arguments sobre l’esmena a la totalitat, no ens
havien convençut, esperàvem a veure què sentíem avui i avui no
hem sentit absolutament res. Per cert, tota una sèrie d’arguments
que estan reiterats, que ja són antics i que, a més, han estat
contestats, i tornam a sentir el mateix que fa temps que sentim
a compareixences, interpelAlacions, però avui el que tocava era
parlar dels pressuposts. Per tant nosaltres parlarem dels
pressuposts.

I ho farem per donar el nostre suport al pressupost d’aquesta
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i també a
les línies d’actuació que s’han anunciat per part de la consellera
a la seva compareixença. També nosaltres hem de dir que
donam suport a aquesta aposta del Govern per fer polítiques
socials i laborals, educatives i de salut. I ho hem de tornar
repetir, en una situació que vivim de contenció, d’austeritat i
que té la seva traducció en aquesta conselleria, i aquesta
conselleria és la que té una disminució més petita del conjunt
del Govern.

Des del punt de vista de la distribució dels recursos entre els
diferents capítols, destacam la important reducció del capítol 2,
que, a més, la consellera ho ha explicat fa un moment.

I pel que fa als àmbits d’actuació prioritaris, coincidim amb
els criteris de la conselleria, bàsicament tres: priorització de
l’aplicació de la Llei de dependència i de l’atenció als menors.
En relació amb la primera, la Llei de dependència, insisteixo,
malgrat l’esforç de contenció pressupostària, s’augmenten els
recursos per a la seva aplicació en un 20% respecte del 2009,
passam de 65 a 78 milions d’euros. Què són insuficients, què en
farien falta més? Segurament sí, però això és el que tenim i és
una important millora.

El segon punt, manteniment de serveis i prestacions, dirigits
a cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes.

I finalment, crec que s’hi ha estès la consellera, jo
simplement ho anunciaré, el manteniment dels convenis amb els
ajuntaments per la important feina que desenvolupen com a
administració més propera al ciutadà i perquè reconeixem la
seva vulnerabilitat financera.

Aquests són els nostres arguments, nosaltres, com que no
hem sentit els seus en contra, simplement li hem de dir, Sra.
Consellera pot estar tranquilAla, nosaltres rebutjarem aquesta
esmena a la totalitat.

I abans de passar a l’esmena a la globalitat, sí que voldríem
fer una referència a una qüestió que no té una traducció
pressupostària, però sí que és important, i és els projectes
legislatius; els projectes legislatius que també s’han explicat a
comissió, als quals nosaltres donam suport i volem que vegin la
llum com més aviat millor, llei d’igualtat, llei de mediació
familiar, llei de carta de drets socials i el decret de cartera de
serveis socials.

Passam ja a les esmenes parcials, també pot estar tranquilAla,
Sra. Santiago, que no només rebutjarem la que vostè ha
plantejat, sinó que les rebutjarem totes. Però les rebutjarem
totes, simplement perquè no aporten res de nou ni res de millor
a l’actual pressupost. Farem ràpidament una argumentació,
algunes en conjunt i altres amb un poc més de detall.
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En primer lloc, qüestions competencials, i aquí ens trobam
que hi ha esmenes que van dirigides, de forma errònia, a aquesta
conselleria, perquè en alguns casos són competència d’altres
conselleries i en altres casos és competència d’altres
administracions, bé insular o bé local, és a dir, ajuntaments o
consells. Parlam, per posar alguns exemples, de l’esmena
14571, sobre addiccions, que hauria d’anar a Salut; 14572, que
hauria d’anar a Turisme; 14570, sobre atenció als immigrants,
o la 15210, de construcció d’un centre de tercera edat, que
dependrien dels consells. I així, algunes altres que anirien
dirigides a Presidència o que són de competència municipal i
educativa.

Un altre argument és la temporalització; és el cas de
l’esmena 14569, per a la construcció d’un centre residencial
assistit per a persones majors a Formentera. Com que la
consellera ho ha explicat abastament, jo no ho faré. Després en
tenim d’altres que pensam que hi ha quanties suficients
recollides en el pressupost i que, en el cas que no sigui així, són
partides que poden ser ampliades, parlam de l’esmena 15057, de
suport al banc d’aliments; 15058, sobre renda mínima, 15051,
per a un estudi de transport de persones amb discapacitats i
persones majors, o la mateixa referida a la Llei de dependència,
i l’explicació que s’ha fet respecte del pressupost d’enguany
també serveix per al pressupost de l’any que ve.

Entenem també que hi ha una sèrie d’esmenes sobre
infraestructures innecessàries o no prioritàries. És el cas de
l’esmena 15119, que planteja una residència especialitzada per
a persones majors i malaltes d’alzheimer a Manacor, o la 15088
per a la construcció d’una residència centre de dia per a
discapacitats físics. 

Pel que fa a la secció 73, gairebé totes les esmenes xoquen
amb el procés de transferència de competències en matèria de
política de gènere als consells insulars.

I finalment tenim un grapat d’esmenes de quanties molt
importants, que són la 15053 i la 15054, per transferir fons a
l’aplicació de la Llei de dependència als ajuntaments. En aquest
cas el principal argument que tenim és contra és que va en
contra del calendari i en contra del ritme negociador de la
conselleria pel que fa a la transferència de serveis i
competències entre Govern, consells i ajuntaments. Per tot això
rebutjam tant l’esmena a la totalitat com l’esmena a la
globalitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, encara que el portaveu d’AIPF no hi sigui diré
algunes línies perquè quedin al Diari de Sessions respecte de les
seves esmenes. N’hi ha algunes que queda clar que no
corresponen a competències d’aquesta conselleria, però respecte
de la principal, per dir-ho així, que és la que fa referència a un
centre residencial per a assistits a Formentera, que quedi
constància que és una qüestió que també ens preocupa, nosaltres
també tenim amics polítics, per dir-ho així, de Formentera, però

ens semblen plenament satisfactòries les explicacions de la
conselleria segons les quals allò que es pot fer en aquest
moment i que és raonable fer en aquest moment és acabar les
obres del centre de dia i començar amb el projecte d’un centre
residencial assistit.

Respecte de les esmenes presentades pel Partit Popular, Sr.
Serra una qüestió prèvia: vostè ha pujat aquí i allò primer que ha
fet ha estat fer una pregunta a la consellera; després la hi ha
repetit fins i tot en el torn següent; en altres ocasions ha fet
emplaçament al Govern perquè faci pronunciaments o faci
posicionaments. Jo li voldria recordar que el Reglament del
Parlament ja preveu figures com les interpelAlacions, com les
preguntes en ple, com les preguntes en comissió, que no són
pròpiament un torn de defensa d’esmenes. Quan vostè fa un torn
de defensa d’esmenes ni tan sols no sap si el Govern obrirà
qüestió incidental, ni tan sols no sap si el Govern intervendrà.
Per tant no és propi que li faci preguntes ni que l’interpelAli.

Dit això, algunes qüestions referides a alguns arguments
respecte de l’esmena a la totalitat. Un dels principals arguments
o el principal argument de l’esmena a la totalitat és que la
quantitat destinada a aquesta conselleria baixa i som a un
moment de crisi, de dificultat, i per tant de moltes necessitats
socials. Jo crec que dir que baixa és una veritat en termes
purament aritmètiques, però que baixa molt menys que la
mitjana també és una constatació de la voluntat d’aquest govern
a prioritzar aquestes àrees; a més no és una qüestió fàcil de fer
i com ja s’ha vist durant aquest debat el fet que sigui prioritari
i que baixi menys que la mitjana, dolorosament es reflecteix en
pujades molt més importants, en retalls, perdó, molt més
importants en altres conselleries.

D’altra banda ens crida l’atenció, i això ja ho vàrem dir en
comissió, que vostè fa una esmena a la totalitat, però després a
l’hora de les esmenes parcials no es reflecteix en esmenes més
que en alguns dels capítols d’aquesta conselleria. Per dir-ho
d’una altra manera, no hi ha res de menors i família, no hi ha res
d’Oficina de Defensa del Menor; d’Institut Balear de la Dona ja
en parlaré, però bàsicament hi ha coses d’afegir-hi recursos, tot
i que després amb una altra esmena n’hi vulgui llevar. Hi ha
molt poca cosa en immigració, i en immigració hi ha una
esmena genèrica d’augmentar 200.000 euros sense cap
especificació sobre quina actuació. I d’altra banda en
immigració nosaltres també donam suport a l’òptica que ha
repetit de la conselleria, de fer un tractament normalitzat de la
gent immigrada, i per tant que allò que s’hi aporta sigui a través
d’allò que s’aporta a serveis socials, a salut, a educació, etc. No
hi ha pràcticament res de cooperació, de cooperació només hi ha
una cosa referida a cases balears a l’exterior; també hem repetit
moltes vegades, i ja ho dèiem que estàvem a l’oposició, que les
aportacions que es fan a cases balears a l’exterior no només no
són competència d’aquesta conselleria, com ja li ha explicat la
consellera, sinó que no les entenem pròpiament com a política
de cooperació. La Direcció General de Cooperació fa allò que
s’entén com a cooperació amb el sud; les ajudes que es puguin
donar a les comunitats balears a l’exterior, a part que siguin més
o menys necessàries, no pertanyen, entenem nosaltres, a aquest
capítol, entenem que és un concepte diferent.
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Rebutjam, per tant, per aquests dos motius, perquè entenem
que la quantitat aportada a les polítiques socials és adequada i
reflecteix el compromís del Govern amb aquestes prioritats, i
perquè tampoc no veim que les esmenes parcials ho sustentin
prou. Rebutjam l’esmena a la totalitat tant a la secció
corresponent de la conselleria com a l’Institut Balear de la
Dona.

Respecte de les esmenes parcials, tenc cinc minuts per fer
alguns comentaris sobre algunes d’elles, per tant ho faré
ràpidament. Respecte de la renda mínima d’inserció nosaltres
compartim amb vostè que la situació actual de dificultats,
compartim amb vostè que la situació econòmica actual fa
preveure que hi hagi un augment de la demanda, això és veritat,
però confiam en allò que s’ha dit des de la conselleria, que en
cas que aquest augment de la demanda es constati i sigui efectiu
se cercaran els mitjans per donar resposta a aquesta necessitat.

Un capítol especialment important, lògicament, és el de la
dependència, i en el de la dependència la consellera ja li ha
explicat que l’augment d’un 20% d’allò que se li destina torna
a ser una mostra del compromís del Govern de prioritzar
aquesta àrea. La consellera li ha dit que aquesta és l’àrea que
més puja l’esforç a totes les actuacions, i tal com ho deia ella
sembla que es referia a les actuacions de la conselleria. Jo crec
que és l’àrea en què més puja l’esforç de totes les del Govern,
pràcticament, en termes percentuals com a mínim; jo crec que
un 20% d’augment a la dependència en un moment de descens
dràstic de recursos de la comunitat autònoma és una cosa que
crec que el Partit Popular, en lloc de sortir a aquesta tribuna a
criticar-ho, hauria de sortir aquí a reconèixer-ho i a apreciar-ho.
No només això, no només hi ha el 20% d’augment que s’ha de
reconèixer i apreciar, també s’ha de reconèixer i apreciar
l’esforç que s’està fent fins ara per donar resposta a totes les
peticions i a totes les demandes que han arribat fins ara, i en
aquest sentit les estadístiques de valoracions fetes i les
estadístiques de prestacions, i les estadístiques de programes
d’atenció individualitzada fets, jo crec que són la millor prova
d’aquest esforç.

No em puc estar de repetir-li una cosa que ja vaig dir a la
seva companya que feia de portaveu quan es parlava del
pressupost de medi ambient. Vostè ens proposa afegir 5 milions
a dependència però els va a cercar a medi ambient, quan medi
ambient és una d’aquestes conselleries que ha patit aquestes
polítiques de priorització i la que ha hagut de ser més
sacrificada, per dir-ho així, entre cometes, i ha hagut de baixar
al voltant de l’11 o el 12%, una baixada, dit sigui de passada, la
seva companya portaveu de medi ambient es va lamentar en
aquesta tribuna com a senyal de poc compromís d’aquest govern
amb les polítiques ambientals. Per tant voldríem una mica més
de coordinació entre els diferents portaveus del Partit Popular.

Llei de serveis socials. Jo crec que la Llei de serveis socials
és un avanç, jo crec que el fet que reconegui el dret al sostre, el
dret a l’aliment i el dret a la roba, només en si ja és un avanç
normatiu, és un avanç de concepte en la mesura que estableix el
dret que una persona pugui reclamar davant el tribunal el
compliment d’aquests drets. El fet que la cartera de serveis -
aquest és un tema recurrent en les seves intervencions- tengui
un termini de 18 mesos nosaltres pensam, i ja ho vàrem
expressar així, que és un termini raonable per a l’elaboració
d’una norma que és important, que és complexa i que requerirà
la participació no només de distintes instàncies institucionals
sinó de distints actors també civils i d’associacions, i de gent del
sector dels serveis socials. En qualsevol cas la coincidència amb
les eleccions és una coincidència no cercada, com es pot
imaginar, i donar a entendre que l’hem anada a cercar perquè
pagui un altre, utilitzant la seva expressió, jo crec que la puc
respondre dient que nosaltres confiam que qui l’hagi de pagar,
entre cometes, la pròxima legislatura siguem nosaltres i que no
siguin vostès.

Respecte d’ajudes a entitats, jo crec que sobre aquest tema
va fer una bateria de preguntes en comissió i crec que va quedar
clar, almanco a nosaltres ens va quedar clar, que el retard en el
pagament a entitats en primer lloc és menys generalitzat d’allò
que se’ns dóna a entendre de manera repetida per part del Partit
Popular i que ve donat, primer, per una voluntat que hi hagi més
rigor en la fórmula i en la forma en què es fan els pagaments, i
en segon lloc hi ha uns problemes de liquidesa que s’han
reconegut repetidament que són imputables a la situació
econòmica general, al descens d’ingressos de la comunitat
autònoma i en cap cas a la gestió que es faci des de la
Conselleria d’Afers Socials.

Institut Balear de la Dona. Nosaltres entenem que és lloable
que facin esmenes per augmentar programes interessants i
necessaris, com programes per combatre la prostitució o per a
actuacions contra la violència masclista, però això topa, d’una
banda, amb un procés de transferències als consells insulars,
com ja li ha dit la portaveu anterior i com ja vàrem parlar en
comissió i, d’altra banda, topa amb aquesta voluntat que
s’expressa en unes altres de les seves esmenes de retallar
doblers de l’Institut Balear de la Dona suposant que són
actuacions innecessàries per dur-los a la secció de la mateixa
conselleria.

Respecte..., per contestar algun comentari que ha fet
respecte del Pla Renove. Jo no sé si és una cosa molt forçada
acollir-se a una frase que va dir un conseller per donar a
entendre que aquest govern va presentar això com una política
social. En qualsevol cas des de la nostra formació política...,
més que al Pla Renove supòs que es refereix a les ajudes
directes a particulars per comprar un automòbil; des de la nostra
formació política és un plantejament equivocat de part del
govern Zapatero, és una equivocació de les comunitats
autònomes colAlaborar-hi, però de les progressistes i de les del
Partit Popular, que totes hi han colAlaborat, però allò que sí que
és fer una utilització indeguda de fons que són de despesa social
són actuacions com algunes de la legislatura anterior, com és
per exemple, per no aprofundir en temes, preparar decorats de
cartró pedra perquè la reina pugui inaugurar centres
assistencials que encara no estan en condicions de ser
inaugurats.
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Estic fora de temps, un darrer comentari, per tant. IB3.
Nosaltres també tenim, i ho hem manifestat en comissions i en
mitjans de comunicació, diferències puntuals respecte de la
gestió d’IB3, però en qualsevol cas la IB3 actual, en comparació
amb la IB3 de la legislatura passada és un exemple d’austeritat
i de bona gestió.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tots els diputats
i diputades. Puj a aquesta tribuna a valorar únicament i
exclusivament les dues esmenes a la totalitat que s’han presentat
i les 24 esmenes parcials.

A aquestes alçades de debat, quan ja s’han debatut moltes
seccions, crec que encara és pertinent fer una distinció entre dos
principis, entre el principi de desig i el principi de realitat,
perquè encara hi ha qualcú que no ho ha acabat d’entendre.
Segons el principi de desig ens hauria agradat debatre un
pressupost destinat a afers socials superior al de l’any passat,
coincidint amb la tendència a l’alça iniciada fa només dos anys.
Però segons el principi de realitat el pressupost d’aquesta
conselleria, en la situació actual, amb un descens d’un 30% de
la recaptació pública, dels ingressos públics, un terç, 1.000
milions d’euros, pressupost elaborat amb responsabilitat, és el
millor, entenem que és el millor que podríem tenir. Crec que
hem tengut temps suficient per analitzar i assumir els esforços
de contenció pressupostària que ha hagut de fer el Govern a
l’hora d’elaborar aquest pressupost.

Referent a l’esmena a la totalitat haurem de contemplar en
la globalitat...

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor, si són tan amables. Moltes
gràcies. Continuï, Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Això ja no és ni una interrupció. ...hauríem de contemplar
aquest pressupost des de la seva globalitat. Com ja s’ha
comentat parlam d’un descens d’un 2,5% davant un 4,9%
general; per tant és un descens de la meitat de la mitjana del
pressupost del Govern. En xifres absolutes contempla com és un
pressupost de 121 milions d’euros, dels quals 78 són destinats
a dependència, 12.600.000 euros més que l’any passat. Això
implica que 6,5 euros de cada 10 en aquesta conselleria seran
destinats a dependència.

Per una altra banda hi ha 8 milions que seran invertits en
polítiques que vénen a afavorir persones en situació de risc i
persones que abans de la crisi podien tenir una situació
normalitzada i que ara es poden trobar en situació de risc. Per
tant val a dir que dins aquesta partida hi ha contemplada la
renda mínim d’inserció, a la qual fa referència una de les
esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular, que en
qualsevol cas és una partida ampliable i és una partida que
entenem que es veurà revisada en el mes de juny de 2010. 

Per contra observam una important retallada en despesa
corrent, en dietes, en publicitat i en viatges, per citar només
alguns exemples. Per tant, com a conclusió general crec que és
indiscutible que aquesta conselleria, decreixent manco que les
altres, compleix la regla bàsica, especialment en temps de crisi,
de prioritzar, i això és fonamental, i de reduir despesa supèrflua.

Hi ha un apartat a tenir molt en compte i qualcú ja hi ha fet
referència, el Sr. Serra també hi ha fet referència, que és el
desplegament de la cartera de serveis socials. El primer que hem
d’aclarir i reiterar és que ens trobam dins el termini legalment
establert i, baix el nostre punt de vista, adient per a l’elaboració
d’aquesta cartera de serveis socials. Nosaltres, Sr. Serra, podem
coincidir amb vostè que s’ha d’elaborar amb la màxima agilitat
possible, però vostè ha enfocat el debat en el termini, perquè
molt hàbilment li interessava i això li ha donat peu per fer una
mica de demagògia, però jo voldria enfocar el debat en
l’estratègia de desplegament d’aquest instrument, fent molta
referència a la implicació després de sectors: la implicació del
sector privat sense ànim de lucre amb tots els seus recursos
tècnics i humans i amb tota la participació que això suposa. Per
tant la consigna en aquest cas és el màxim consens però també
màxima participació en el desplegament de la cartera de serveis
socials. Per tant en aquest apartat entenem que l’esmena del
Grup Parlamentari Popular referent a la creació d’una ajuda
específica de suport a l’habitatge, integrador per a colAlectius
vulnerables, trobarà resposta precisament en el desplegament de
la cartera de serveis.

Evidentment amb allò exposat consideram que amb aquest
pressupost podem assolir l’objectiu principal d’aquesta
conselleria, que no és altre que reduir els efectes sobre qualsevol
colAlectiu vulnerable. Per tant no compartim en absolut
l’argumentació esgrimida en les esmenes a la totalitat.

Ja entrant en el detall d’algunes esmenes i fent una sèrie de
blocs, n’hi ha un que podríem anomenar com el de conflictivitat
competencial, que és tota una sèrie d’esmenes en què, amb la
finalitat, podem estar-hi en part d’acord, però que entren en
conflicte amb la responsabilitat institucional; és el cas de dues
de les esmenes d’AIPF que, com ja s’ha comentat, són dues
esmenes que eren competència, una, de la Conselleria de Salut
i, una altra, de Turisme; així com diverses esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les referents a les cases balears a
l’exterior, que en aquest moment són competència de la
Conselleria de Presidència, les referents a construcció de centres
i residències que no estan vinculades directament a la gestió de
la Llei de dependència, que són competència dels consells
insulars, de qui també precisament és competència el transport
adaptat, tot i que la Conselleria d’Afers Socials ha prestat el seu
suport tècnic i el seu suport humà en la gestió d’aquest tema per
a l’elaboració d’estudis que millorin aquest servei.
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Un altre conjunt important d’esmenes és el referent a la
gestió de la Llei de dependència. Ja manifestada la importància
que aquest govern dóna a la gestió de la Llei de dependència,
només pressupostàriament, partim de la base que és
importantíssim garantir l’apoderament dels ajuntaments en la
gestió de la Llei de dependència; en això estam absolutament
d’acord, la nostra aspiració és que els ajuntaments d’aquesta
comunitat arribin a gestionar plenament els PIA i les
valoracions de dependència. Però també som conscients que
hem de ser molt respectuosos en els processos i els temps
marcats a l’Estatut d’Autonomia, és a dir, processos i temps
marcats acordats per tots. El primer desplegament és cap als
consells i ha de ser efectiu durant aquesta legislatura. En
qualsevol cas, com s’ha comentat, ja s’ha posat a disposició dels
ajuntaments un equip de treballadors i treballadores socials que
faran aquesta feina.

En un tercer gran apartat d’esmenes trobam les referents a
polítiques de gènere. Nosaltres entenem que són els consells
insulars els que a partir del 2010 han de gestionar el gruix de les
polítiques de gènere, tal com marca també l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, a més de sumar-nos a la petició de
retirada d’una esmena en concret que ha fet la consellera, sabem
que cada consell ha de rebre la part proporcional de l’Institut
Balear de la Dona per poder realitzar les polítiques de promoció
d’igualtat d’homes i dones, i la gestió d’ajudes a entitats sense
afany de lucre que facin feina en aquest aspecte. També sabem
i comptam amb la participació del Ministeri d’Igualtat en la
protecció integral de les dones víctimes de violència masclista.
Això vendria a explicar la reducció pressupostària de l’Institut
Balear de la Dona, serveis com el Servei d’atenció social i
d’acompanyament 24 hores a les dones o l’ampliació del servei
d’atenció telefònica. 

Per acabar, i sense entrar a debatre les altres esmenes una
per una, sí que hi ha una sèrie de coses que serien idees que
haurien de tenir clares de com, baix el nostre punt de vista, veim
l’elaboració d’aquest pressupost. 

Primer, que la construcció de centres sociosanitaris i
residències han de respondre a una planificació objectiva i no
subjecta a qui governi a cada municipi. Això per a nosaltres està
claríssim. La planificació i la construcció d’instalAlacions
d’aquest tipus ha de respondre a criteris de necessitat i a criteris
territorials i combinar els dos tipus de criteris d’una forma
totalment objectiva. Cal tenir en compte que, com s’ha
manifestat en diverses ocasions últimament, la política
d’immigració d’aquesta comunitat ha passat de ser un tema
centralitzat en una sola conselleria, que gestionava plenament
la condició immigrant, a ser entesa com una acció transversal,
una opció integradora de la persona immigrant o del nouvingut
i de com la societat que l’acull rep al nouvingut. Per tant, no
només podem comptabilitzar aquests 6.200.000 euros de la
Direcció General d’Immigració com a política d’integració del
nouvingut.

Per acabar, nosaltres tenim molt clar que el gruix dels
projectes de Cooperació no és la proliferació de cases balears a
l’exterior. Estan bé les cases balears a l’exterior, no voldria que
fessin una lectura contrària, però no és el gruix dels projectes de
Cooperació sinó els projectes de desenvolupament i de
codesenvolupament amb una voluntat clara de canvi al país
receptor d’aquests projectes.

Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Coll. En torn de rèplica el Grup
Parlamentari Mixt AIPF, si vol intervenir? El Grup Parlamentari
Popular? Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sempre és un plaer veure’l assegut on
vostè va estar en moltes èpoques i el tornam a veure, per
recordar bons temps, més que res, Sr. President, si em permet.
Feta la broma, l'apreciació, hi ha diverses qüestions que crec
que són importants d’allò que s’ha esmentat aquí. 

Primer de tot, negar que el contingut de la presentació de
l’esmena a la totalitat tenia contingut econòmic, és molt
important saber amb quants de doblers comptarem l’any 2010
perquè no ho sabem, perquè ningú no ens ha aclarit què del
2009 es pagarà el 2010, i això són sumes i restes, 2010 menys
el que es pagui el 2009, sabríem potencialment els doblers que
tenim. No ho sabem, avui, aquí, no s’ha aclarit. Gran contingut
econòmic perquè just té a veure amb totes les altres qüestions i
això permetin-me que els digui, forma part d’una esmena a la
totalitat, com no podria ser d’una altra manera. 

L’altra qüestió són les partides insuficients, i aquí s’ha
reconegut, però clar amb aquesta l’enterrem. L’argument és que
estam molt malament, i nosaltres hem dit, doncs prioritzin allò
que saben segur que han de pagar, just això, no hem dit cap altra
cosa. Hi ha solucions possibles, sense cap dubte, estarem al seu
costat com hem fet sempre per cercar aquestes solucions,
faltaria més, però permetin que els digui que amb aquest
pressupost no els resolen. Diuen que són peticions de corrents,
si són de corrents mal assumpte, Sra. Suárez, perquè vol dir que
no estan resolts, que és la qüestió definitiva que cercam entre
tots. Podem pensar moltes coses, però si no les resolem no
arreglam gaire qüestions. 

Quant a les esmenes lamentar, primer de tot, que no hi hagi
hagut cap transacció, aquí no hi ha hagut cap voluntat de
transaccionar res de l’àmbit social. Ho lamentam. Hauria estat
molt bé, com a mínim, com a gest que moltes de les qüestions
que vostès intentaven dir que no eren importants, ni prioritàries,
ni res d’això, doncs bé, no mereixen la seva atenció i
m’agradaria fer un petit repàs a moltes d’aquestes. 
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La primera, la renda mínima d’inserció, partida insuficient
que vostès, avui, no acceptaran que s’ampliï, com a mínim, la
meitat del que serà necessari l’any que ve, ni tan sols li deman
el cent per cent, miri fins a quin punt arriba la nostra
responsabilitat. 

Dependència, hi haurà una solució a meitat de camí
d’aquests fons que han de venir de l’Estat, de moment no està
cobert, avui acceptaran que no es cobreixi. 

Llei de serveis socials, d’acord, està la cartera de serveis
sense fer, però hi ha una promesa damunt la taula, avui efectiva,
que diu que tendran dret a rebre roba, sostre i aliments. Avui
tema no resolt. Tema que, avui, els que estan allí fora i que
esperen de nosaltres alguna solució, que passen dificultats, avui
no tendran cap resposta per part nostra, ni tan sols la tendran en
tot el 2010 perquè estam pendents d’una qüestió que es diu
cartera de serveis. Expliqui-los-ho als que avui no mengen, no
tenen roba ni tenen un sostre. Això és allò que hem d’explicar
al conjunt de les persones.

Hi ha un altre tema, ajudes en menjadors a famílies amb risc
d’exclusió. Es diu aquí que no són importants les esmenes que
presenta avui el Partit Popular. Just deim que aquelles persones
que no tenen feina, que tenen família puguin tenir una ajuda de
menjador. Una qüestió no atesa segons el seu criteri, acceptam,
però no podem compartir. 

Banc d’Aliments, precisament perquè la Llei de serveis
socials no es compleix el Banc d’Aliments diu que no té res a
donar i diuen, precisament, que això es complementi. Avui
s’acceptarà que no es complementi el Banc d’Aliments, ho
lamentam, em sap greu dir-los-ho d’aquesta manera. 

Suport a l’habitatge integrador, a  aquells que es queden
sense casa, quina resposta els donen? L’IBAVI fa moltes
qüestions, però hi ha formes d’arribar a aquests perquè no les
perdin. Doncs, avui acceptam no ajudar aquestes persones. 

Quant a les inversions els vull fer una observació, revisin
tots, si són tan amables, cadascun dels partits que donen suport
al Govern, què voten en aquestes mateixes qüestions als
ajuntaments on estan representats. Potser se'n duran alguna
sorpresa i veuran com moltes de les votacions que vostès fan als
ajuntaments no s'adiuen amb el que votaran avui aquí. Als
ajuntaments donen suport a moltes d’aquestes infraestructures,
rara qüestió, aquí hi votaran en contra. Tema que m’agradaria
que també tenguessin l’oportunitat de revisar. 

Immigració, mirin, aquí, en aquesta cambra, la nostra
estimada exconsellera d’Immigració, la Sra. Encarna Pastor, va
haver d’aguantar carros y carretas cada any amb gent que li
deia, "vostès gasten només el que reben de l’Estat". Miri, aquest
any, per començar, es rebrà menys que l’any anterior per part de
l’Estat quant a immigració i no hi aporten ni un duro més del
que reben de l’Estat. Res més. Després tenim un argument que
és dir, no, si això està repartit amb tota la resta, però com les
partides tampoc no augmenten perquè reduïm, i amb aquesta
l’enterrem. En tot cas, la nostra proposta quedarà rebutjada i la
qüestió d’immigració no quedarà complementada. Ho
lamentam, res més, no queda res més d’aquesta qüestió.

Programes de subvenció a la dona. Mirin, els demanen que
cobreixin aspectes com Formentera, francament enteníem que
s’havien de complementar. Altres temes de promoció de la dona
que ara seria molt extens poder comentar. Si realment pensa que
hi ha algun programa concret que s’hauria de potenciar
esperàvem amb molt d’interès aquestes transaccions que no han
arribat, Sra. Consellera, senyors diputats. També ens sap molt
de greu que això sigui així. 

Cases balears a l’exterior. A mi m’agradaria que també
quant a aquesta temàtica específica revisessin la Llei 3/1992,
perquè trobaran que les cases balears a l’exterior són agents de
cooperació, per llei. Certament és un tema interessant que vostès
obvien, els demanàvem que prioritzessin, a més, aquests que
han estat d’aquí, que són d’aquí, que se senten d’aquí que estan
allà i que no reben cap tipus de suport; d’entre tot allò que s’ha
de donar per a cooperació pensàvem que això era una qüestió
important, entre altres coses, perquè hi ha molta d’aquesta gent
que passen els anys i no tendran oportunitat de venir mai, ni de
conèixer mai la seva família, i els any passen, i no és un tema
d’oportunitat, és un tema d’existència. Si aquestes persones
desapareixen no tendran oportunitat de venir, per un costat, i per
altre crec que si dins les prioritats hi hagués d’haver algú són
aquests que formen part de la nostra comunitat, que se senten
part de la nostra comunitat, que comparteixen la nostra identitat
i que avui, vostès, votaran que no se’ls tengui en compte.

I la qüestió que els esmentava, els parlava del pla que va
presentar, no un conseller, Sr. Llauger, el president de la
comunitat autònoma, va venir a dir que en aquesta comunitat
autònoma s’havien estalviat 13,7 milions d’euros per destinar a
l’àmbit social, 13,7 milions d’euros. Jo l’únic que els dic és que
a contestació parlamentària, firmada pel Sr. Albert Moragues,
en data 9 de desembre del 2009, el que s’entén com a resposta
a les necessitats socials, esmentades pel president de la nostra
comunitat autònoma, eren 700.000 euros dedicats, miri, jo no sé
si a cotxes o no, però aquí posa "Pla Renove Automòbils". Crec
que cap dels presents no compartim que això és una qüestió
social prioritària. Sí, en canvi, moltes de les qüestions, crec que
rellevants, que presentàvem, crec que amb molt de seny-
prioritzen el que ara mateix hem de menester més, que no és
altra cosa que cobrir les necessitats de les persones que més ens
han de menester, cobrir aspectes com la immigració, no oblidar
les qüestions relacionades amb la dona i temes tan realistes com
que, almenys, hauríem d’arribar on la llei ens obliga que avui,
desgraciadament, no és així. I amb el vot en contra a aquestes
esmenes continuarà sent així.

Gràcies, Sr. President.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 5 / 16 de desembre del 2009 3831

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica. Pel Grup
Parlamentari Mixt? La Sra. Suárez no vol intervenir. Pel
BLOC? Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Serra, respecte de la cartera
de serveis, insisteix en aquesta idea que sembla que mentre no
tenguem aprovada la cartera de serveis hi ha molta gent esperant
a veure satisfet el seu dret al sostre, a l’alimentació i a la roba,
però l’acció de les administracions públiques, l’acció dels
poders públics per satisfer aquests drets no comença amb la
cartera de serveis socials. Fa molta estona que les conselleries,
les diverses administracions fan feina en aquest sentit i
especialment aquesta n’està fent. En qualsevol cas actuacions
com la del Banc d’Aliments, efectivament, amb la cartera
d’aliments quedaran normalitzades i quedaran plenament
normativitzades. 

Ens fa especialment molt de mal que qualifiqui la no
acceptació de les esmenes dient que acceptam no ajudar tota una
sèrie de gent que viu en situacions de dificultat. Pensam que
l’esforç per donar resposta a tothom que està en una situació de
vulnerabilitat ha estat molt important per part d’aquest govern.
Ha estat important fins al punt de retallar dolorosament -per dir-
ho així- altres seccions de la mateixa conselleria d’Afers Socials
i moltes altres seccions del pressupost del Govern. Per tant,
quan s’ha fet un esforç de priorització, que ha tengut en aquests
sectors més vulnerables els seus beneficiaris principals, que
se’ns digui que acceptam no ajudar consideram que té u pèl de
demagògia irritant, per dir-ho així.

Respecte de cases balears a l’exterior podem entrar en la
discussió de si són agents de cooperació o no. Efectivament, ho
són legalment, amb una disposició que en el seu moment no ens
va agradar, dirà que ho podríem haver canviat i no ho hem
canviat, no hi ha temps de fer-ho tot en una legislatura, però a
part de si són agents de cooperació o no en qualsevol cas va a
Presidència, no va a Conselleria d’Afers Socials. Sí que
recordam que per al Govern Matas aquesta va ser una qüestió
molt prioritari, que el Govern Matas efectivament a les cases
balears a l’exterior els va dedicar molts esforços i molta atenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Coll, si vol intervenir. Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Sense intenció de reincidir massa en
els mateixos temes, només vull comentar que el tema de renda
mínima d’inserció no es subjecta a un canvi fictici, sinó que
reiteram que el mes de juny del 2010 hi haurà una revisió
depenent de la demanda de la renda mínima d’inserció.

Vull reiterar un vegada més que la cartera de serveis ens
trobam dins el termini legal establert, que garantim la
participació de, precisament, aquells que se n’ha de beneficiar
i que aquest govern valora tant la importància de garantir un
sostre, roba i alimentació a tots els ciutadans d’aquesta
comunitat, ho valora tant que precisament va ser qui va dur el
text de llei a aquest parlament. Per tant, un govern que garanteix
per llei aquesta qüestió evidentment és un govern preocupat per
aquesta qüestió.

Cases balears a l’exterior. És cert, ningú no ha dit que no fos
una manera de cooperació, ningú no ha dit que no fos important,
el que hem reiterat tots és que no és competència d’aquesta
conselleria. Per tant, aquest debat l’hauríem d’haver tingut en
una altra secció. En qualsevol cas, un que diu que no hi ha acció
en les cases balears a l’exterior és algú que, almanco durant
l’estiu passat, no va llegir la premsa.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. 

Passam ara al debat número 17 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori, amb les seccions i entitats afins, esmenes a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular, esmenes parcials del
Grup Parlamentari Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular.

Per la defensa conjunta de les esmenes que es mantenen a la
secció 25 i entitats afins, el Grup Parlamentari Mixt AIPF té la
paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta darrera secció, en
aquesta darrera conselleria, dels pressupostos he presentat
algunes esmenes que fan referència a -crec- temes importants.
Poden semblar esmenes menors, però la seva repercussió
pressupostària és important.

La primera esmena que pas a detallar fa referència als
inspectors marítims, és una competència, és una feina -diguem-
ho així- que ningú no vol assumir com a pròpia, evidentment ni
les navilieres ni la gent que ven els bitlles i en tot cas, sempre
ens diuen el mateix, que és una competència del Govern i que
l’ha d’assumir, que l’ha d’exercir el Govern. Per tant, aquesta
esmena, sé que la vaig fer l’any passat i sé que estam en un
exercici de contracció pressupostària, però són importants les
conseqüències que poden derivar del no control d’aquest tema,
amb els bitlles -com sap molt bé-, amb els descomptes a
residents per a un port com La Savina que passen un milió de
passatgers cada any. 
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Per tant, és una possible trampa que té conseqüències
pressupostàries i que pagam tots els residents a Balears o tots
els que pagam els impostos a Balears. Per tant, com més control
facem en això, més estalvi podrem obtenir d’aquest control que
es faci. Per tant, aquesta esmena fa referència a això.

Una altra esmena fa referència al fet que a les illes menors
no hi ha tanta alternativa a transports com hi pugui haver a les
illes majors i sobretot en èpoques no altes o en èpoques de no
temporada estival, per tant, una altra esmena que fa referència
a potenciar el transport terrestre a l’illa menor de les pitiüses i
en tot cas, també extrapolable a les altres illes de les Balears
quant al transport terrestre a l’hivern.

Hi ha una altra esmena també que fa referència a exàmens
nàutics a les illes menors i una darrera esmena molt concreta,
petició expressa del sector del taxi, on es proposa una millora en
aquest tema. Sabem tots que és competència del Consell de
Formentera, per tant, ja pos expressament que sigui en
colAlaboració amb el Consell de Formentera aquesta ajuda
concreta al sector del taxi.

Reprenent un poc o agafant l’esmena que se’m va aprovar
l’any passat quant a implantació de la Llei de transport marítim,
sé que s’ha presentat fa poc un esborrany d’aquesta llei o una
primera versió, per tant, si vol canviam o transaccionam el que
es va aprovar l’any passat per una alguna d’aquestes quatres
esmenes que he presentat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, encetam el darrer debat sobre pressupost per al 2010
a la secció 25 amb una esmena a la totalitat a les seccions i més
de trenta esmenes parcials que intentaré justificar al màxim si
el temps m’ho permet.

L’esmena a la totalitat està presentada segons la nostra
opinió per evidenciar la fallida de diagnosi i de tractament de les
polítiques adequades en matèria de transport. La presentam
perquè no reflecteix la necessitat dels ciutadans de les Illes
Balears. No és el pressupost que nosaltres haguéssim presentat.
No estam d’acord en la manca total d’actuacions d’aquesta
conselleria, una conselleria que ha estat una mica conflictiva,
que ha tengut habilitat només d’enfrontar-se a tots els municipis
on ha intentat fer actuacions.

Actuen a esquena del que demana la sobirania de cada
municipi. Ignoren la unanimitat dels plenaris dels ajuntaments
i es contradiuen a sí mateixos votant una cosa aquí i aprovant el
contrari als pobles. Un exemple de manca de coherència que no
volem acceptar.

La conselleria davalla el seu pressupost en quasi un 15% en
un treball d’austeritat demandat per tots en temps de crisi, també
pel nostre grup, però no coincidim en els conceptes en què es
davalla ni en altres que no es toquen. Malauradament, en
aquesta conselleria no es veu que hagi arribat res del nou
sistema de finançament estatal anunciat des de fa mesos pel
Govern de Zapatero i també pel Govern de la nostra comunitat
com el remei que ens salvaria de tots els mals, idò el mal el
tenim i aquest pressupost no el cura.

Tampoc no el salva el Conveni ferroviari signat, del qual
han arribat només fins ara 25 milions d’euros dels 443
promesos, lluny dels 2.069 demanats per tots, veurem què
arribarà per a l’any que ve. 

Dic que no coincidim perquè no coincidim tampoc en
l’assignació de partides, no estam d’acord en les noves pujades
del capítol 1, a la Direcció General de Mobilitat, a la Direcció
General de Transport Aeri, a la Direcció General d’Ordenació
del Territori, a la Secretaria General i a SFM, que no són molt
grosses si es compten una per una, però totes juntes pugen
significativament i a més, si tenim en compte que els dos darrers
anys ja s’havien pujat considerablement.

En temps de crisi, tornen pujar el personal. No se’ls ha
acudit ni tan sols llevar un dels dos cogerents de la SFM o un
dels dos cogerents del Consorci de Transports de Mallorca o el
coordinador general que tenen o suprimir fins i tot la Direcció
General de Transport Aeri que també puja de personal encara
que no té competències. 

No estam d’acord que en temps de crisi dupliquin les
partides destinades a atencions protocolAlàries a la Secretaria
General. No ho entenem en absolut. Tampoc no entenem que no
es davallin les partides de despesa corrent i tampoc no estam
d’acord en les pujades generalitzades de la partida 64000, de
despesa immaterial, a la Secretaria General, a la Direcció
General de Mobilitat i a la Direcció General de Transport Aeri,
despeses que no sabem a què van destinades perquè en comissió
no se’ns va contestar.

Per altra banda, tampoc no estam d’acord que es davalli la
inversió a la meitat a importantíssims capítols que van dirigits
a preservar el servei públic que hem de donar als ciutadans i que
hem de potenciar perquè sigui cada vegada més atractiu i més
emprat.

Dins la Direcció General de Mobilitat baixen en diversos
milions d’euros les transferències corrents de capital, corrents
i de capital, a SFM i al Consorci de Transports. Preocupen els
anuncis vists en premsa de possibles retalls en el servei, o
minva, o tancament de transport. Vàrem fer saber aquesta
preocupació al conseller al debat d’esmenes i ens va dir que
això no passaria; jo vull creure el Sr. Conseller, per això és
l’autoritat d’aquest tema en aquesta comunitat, encara que la
veritat és que les seves paraules són unes i les xifres que estan
al pressupost són unes altres. El pressupost no diu el mateix que
vostè però jo vull creure que em diu la veritat i que no retallaran
serveis.
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Preocupa que la davallada d’inversions al Consorci de
Transports pugui afectar l’expansió de rutes de transport
terrestre, igual que el retard evident que està duent la
implantació definitiva del servei tarifari integrat i la targeta
única. El nostre grup creu que en dos anys i mig han tengut
temps més que suficient per implantar-lo completament, per
aquest motiu hem presentat una esmena parcial per a la
implantació definitiva d’aquest servei a totes les rutes per
carretera, així com la implantació de plans de mobilitat
municipal i comarcals que puguin alleugerir la tresoreria tant de
la comunitat autònoma com dels ajuntaments.

Una àrea que consideram que ha de rebre una especial
menció és la que representa el paradigma dels grans fets
palpables i els resultats reeixits. Parlam de la Direcció General
de Transport Aeri i Marítim. Es manté el mateix pressupost que
els dos anys anteriors. A pesar de tenir només les competències
en transport marítim i a pesar dels evidents èxits que ha
aconseguit el darrer any, coneguts mundialment per tothom,
encara no s’han plantejat ni suprimir-la, dins els criteris que tant
anuncien d’austeritat. En aquest apartat hem proposat esmenes
per tal d’ajudar i fomentar el manteniment del sector aeri dins
la nostra comunitat, evitar la fugida de companyies aèries que
encara queden, encara que ja no siguin moltes, i per millorar les
connexions de les nostres illes entre elles mateixes i amb la
península, amb l’increment de freqüències i les connexions
també a l’hivern, i el foment d’altres companyies, també, per
què no?, les de baix cost. I en aquest punt creim que hi ha
moltes maneres d’evitar la fugida de companyies, que són
estratègiques per a la nostra comunitat. Es poden signar
convenis de colAlaboració, o oferir incentius a aquestes empreses
que tenen molt a veure amb la creació de feina; proposam per
tant aquí les ajudes al sector, l’afavoriment de línies de baix cost
i també la millora de les connexions de transport marítim entre
illes i amb la península.

Preocupa també d’aquest pressupost l’eliminació de les
transferències als ajuntaments i l’eliminació de les ajudes als
ajuntaments generalitzada a tots els departaments que les
mantenien. Dins la Direcció General d’Ordenació del Territori
veim preocupant aquesta minva total de les ajudes als municipis
per a l’adaptació de plans generals i normes subsidiàries.
Nosaltres demanam que es mantenguin aquestes ajudes i que se
signin convenis amb ajuntaments. Estam en un moment de crisi
on les primeres institucions que més pateixen les conseqüències
de la falta de recursos són els ajuntaments; creim que no és el
millor moment per retallar les ajudes als municipis, és l’hora de
l’auxili als ajuntaments. Aquest govern va dir a principi de
legislatura que aquesta seria la gran legislatura del
municipalisme; de moment, de municipalisme, molt poc, i
aquesta conselleria i aquesta direcció general en concret n’és un
exemple. Dins aquesta direcció general també trobam un retard
molt important de la Llei del sòl, aturada des de fa un any;
retard de la Llei del paisatge i de la Llei de cartografia
anunciades també des de fa dos anys; i un retard de la Llei del
transport marítim que, segons el mateix conseller, s’havia
d’aprovar tranquilAlament dins enguany; idò dins enguany està
clar que ja no serà.

I passant ja a la política de transport ferroviari, val la pena
fer menció a part, detenir-se en aquest tema que és molt
important, i veient la memòria i les partides pressupostades
podem saber a què es dedicarà tota la legislatura. Aquesta és
l’última oportunitat que té el Govern de demostrar què vol fer
en temes de tren. Ja queda menys per al final de curs, i aquest és
el pressupost o, millor dit, era el pressupost clau per definir la
política ferroviària del pacte i de complir tota la llista de
promeses que han dit que farien per potenciar el tren. I ens
trobam amb més del mateix, cap canvi respecte de l’any passat;
la gran legislatura del transport públic que prometeren es
convertirà en una minva i un fracàs del transport públic. En
aquestes altures, res nou; es manté el corredor de tren de
Manacor a Artà, això és l’únic que es manté i el que es va dir
des del principi i el que està pressupostat i el que s’està fent. No
es fa un tren de Palma a Cala Rajada, que és el que demanava
la nostra esmena. No s’unirà el nou tren amb el que arriba de
Palma. No és un corredor únic, és un tipus de tren tramvia més
lent, que no es pot unir amb el tren diesel amb via única que
varen construir vostès; que crea passos a nivell nous, que
provocarà que el trajecte complet de Palma a Artà, perquè ja ens
hem oblidat de Cala Rajada, arribi quasi a les dues hores; un
tren que passarà per la ciutat demarcant zones diferenciades en
contra de l’opinió majoritària del consistori, en contra de
l’opinió que demanaven associacions de veïnats i comerciants,
que no arribarà a altres municipis turístics de la zona desatenent,
a més, una vegada més, el que diuen els municipis del seu
mateix color polític; un tren que passarà pel mig del poble i que
no anirà soterrat, tal com nosaltres mantenim a la nostra
esmena.

No estam d’acord amb aquesta manera de fer política; no
estam d’acord amb la negativa de construir la línia de Sa Pobla
a Alcúdia; no estam d’acord amb el fet que el Govern torni a
negar l’opinió i la paraula a municipis afectats que per
unanimitat li demanen que faci el tren pel corredor sud. El tren
a Alcúdia és possible i vostès el neguen als ciutadans que el
demanen només per la seva caparrudesa. Nosaltres mantendrem
igualment que es faci.

No estam d’acord que passin olímpicament del que els
demanen els veïnats i el ple de l’Ajuntament d’Inca per
unanimitat; no estam d’acord que no es faci el soterrament del
tren al seu pas per Inca. La finançació, la poden treure de la part
de la línia de tren a Alcúdia, que no faran, i que si no van alerta
podria desaparèixer del conveni ferroviari. Nosaltres mantenim
aquesta esmena i a més ja hem demanat, a través d’una esmena
als pressuposts nacionals, a l’Estat espanyol, que sí mantengui
aquesta esmena i que sí arribin aquests doblers.

No estam d’acord amb la falta de compromís en seguretat,
amb la gran quantitat d’avaries i accidents que hi ha hagut el
darrer any. No estam d’acord amb les poques actuacions en
supressió de passos a nivell que s’estan duent a terme, només
tres supressions de passos a nivell en dos anys i mig, a any llum
dels devuit que nosaltres férem la passada legislatura, i per això
demanam l’augment del pressupost en aquest aspecte,
concretament la supressió també del pas a nivell a Petra i la
supressió del pas a nivell a Santa Maria mitjançant trinxera, que
és el que demanen els ciutadans d’aquest poble.
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I finalment, ja per acabar, demanam la supressió de la nova
empresa pública, la nova SA del tramvia de Palma, i que es
dediqui tot el seu pressupost a evitar la fugida del que queda,
almenys del que queda, del sector aeri, com he dit a l’inici.
Consideram intolerable en el moment en què estam, en plena
crisi, en el moment en què vostès s’omplen la boca de fusionar
empreses públiques per llevar despeses, en creïn una de nova
amb un objectiu, a més, inexistent; el tramvia de la badia de
Palma no té doblers per a la seva execució, enguany s’havia de
signar el conveni i estam a dia 16 i no sabem absolutament res
d’aquesta finançació. Vostès creen una societat anònima nova
dotada amb 350.000 euros només destinats a personal, que no
té ni un euro destinat a inversió, i nosaltres confiam molt poc en
el fet que arribin realment aquests doblers de Madrid. Per això
nosaltres consideram que s’ha de suprimir una societat anònima
que no té cap funció.

Per tots aquests motius hem presentat l’esmena a la totalitat
i esmenes parcials que continuu pensant, encara que
confiadament i per ventura massa ilAlusament, que consideraran
positivament.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

El Sr. Vicens té la paraula i obre torn incidental.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
molt bona tarda. Bé, jo crec que ateses les esmenes a la totalitat
que presenta el Grup Parlamentari Popular i l’argumentació de
la portaveu, que per cert és tot un exemple d’una argumentació
d’esmenes d’un pressupost i no de qüestions polítiques que, bé,
sempre és un plaer tornar a discutir, però en vista d’això jo crec
que es fa necessària la intervenció del Govern per defensar el
pressupost de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori, i sobretot per deixar ben clar que aquests pressuposts,
Sra. Diputada, contràriament a allò que s’ha dit són una aposta
ben clara d’aquest govern, continuen essent una aposta ben clara
d’aquest govern pel que fa a la potenciació i millora del
transport colAlectiu i també pel que fa a l’estructuració d’un
model territorial més racional i més equilibrat.

El total pressupostat el 2010, i li tornaré a fer generalitats i
li torn a dir les qüestions més importants, atès que vostè no em
concreta cap partida..., ni res dels pressuposts, però, bé, ja em va
bé, tornarem parlar del que ja li vaig dir a la comissió. Miri, el
total pressupostat per al 2009 és de 114,75 milions d’euros, el
3,39% del pressupost global de la comunitat, la qual cosa
representa enguany una disminució del 14,9% respecte del
pressupost del 2009. Evidentment, com és de suposar i com és
lògic, voldríem que aquest pressupost fos més elevat i es
poguessin plantejar més iniciatives, encara més iniciatives, i
actuacions per aquest govern, però és evident que aquest

pressupost es planteja en una època de recessió, de forta crisi
econòmica, que aconsella el retall pressupostari a totes les
conselleries del Govern, com han vist durant aquests dies, que
prioritzin pressuposts de conselleries que tenguin contingut
social, com són l’educació, la sanitat, el benestar social, i
contingut productiu. 

Per tant el pressupost d’aquesta conselleria, en línia amb
l’estratègia conjunta que té el Govern, li puc afirmar que se
centra en tres punts essencials: el primer, a fer un major rigor
pressupostari, la contenció de la despesa pública a través de la
priorització dels objectius, de l’eficiència en la despesa amb
l’austeritat general. També centrar-nos a mantenir les
inversions, especialment aquelles grans inversions que es fan
via conveni i via, per tant, matèria ferroviària; i l’esforç inversor
es du a terme via endeutament, també. També ens centram
sobretot a garantir els serveis públics essencials, que estic
content que vostè em cregui, em continuï creient, perquè li puc
assegurar, li garantesc que els serveis públics essencials es
mantendran als ciutadans; si s’han d’eliminar alguns serveis
especials que es poguessin fer, etc., això sí que tal vegada
s’ajornaria, però li puc assegurar que els serveis públics
essencials tant d’autobusos com de trens, etc., es mantendran,
i per tant estic content que vostè em cregui, perquè em
continuarà creient, d’aquesta manera.

La Direcció General d’Ordenació del Territori, per centrar
un poc el tema, gestionarà un pressupost de 7,65 milions
d’euros, i aquest pressupost bàsicament està basat a finalitzar
l’avantprojecte de llei reguladora d’ordenació urbanística, la
Llei del sòl, que no es preocupi, que l’acabarà veient en aquest
parlament; és una llei difícil, complicada i que segur que vostès
li donaran suport. Elaborar després estudis territorials i de
població, també promoure la informació territorial i el servei
telemàtic, com és la seva funció, i continuar amb totes aquelles
mesures de foment pròpies de la direcció general, com la
redacció de plans d’ordenació, planificació, Pla Mirall, etc., és
a dir, no m’estenc en això. I com és sabut la Direcció General
d’Ordenació del Territori el que fa és impulsar l’empresa
pública SITIBSA, que en aquest cas, com saben, actualitza i
modernitza tot el catàleg de productes cartogràfics i continua
promovent la utilització i la difusió d’aquesta informació
geogràfica, i com li dic el seu pressupost és d’1,5 milions
d’euros, i que quedi clar que té unes inversions a realitzar de
753 i escaig milions, perdó, mils d’euros.

La Direcció General de Mobilitat disposa d’un pressupost de
101,75 milions d’euros. D’aquesta quantitat global la major
part, 85,19 milions d’euros, correspon a les transferències a
Serveis Ferroviaris de Mallorca, i 13,21 a les transferències al
consorci. Per tant l’import que gestionarà directament la
direcció general és d’1,7 milions d’euros, i amb aquest
pressupost es continuarà donant concessió d’ajuts econòmics al
sector regular de viatgers, evidentment no tants com altres anys
però sí en una quantitat bastant important, més de 500.000 euros
al transport discrecional en autobús i també al servei interurbà
de transport en vehicles de turisme. Mantindrà també sense cap
tipus de retall pressupostari totes les millores substancials que
es varen acordar el 2009 en els diferents convenis de
colAlaboració amb els consells de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, per dur a terme actuacions del Pla sectorial de
transports, gairebé 1 milió d’euros, 970.000 euros concretament.
I totes les altres actuacions de la direcció general van
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encaminades a afavorir l’eficàcia de la mobilitat, el compliment
de la legalitat vigent, l’eliminació de la competència deslleial i
l’intrusisme, etc. També m’agradaria destacar els esforços que
es fan en la integració de la bicicleta pública en les
infraestructures, a través de la Setmana de Mobilitat, de la
bicicleta pública a les estacions, assessorament als ajuntaments,
etcètera.

Pel que fa al Consorci de Transports de Mallorca, el seu
pressupost és de 26,82 milions d’euros, i aquest pressupost
permet continuar, maldament vostè en tot això no estigui prou
documentada, li puc assegurar que continuen les importants
actuacions que s’estan fent ja el 2009 i que ja li vaig comentar
però veig que vostè continua negant. Li record que s’estan
millorant molt les infraestructures, com l’estació intermodal
d’autobusos, s’estan millorant molt les rutes, l’augment de
freqüències, les expedicions, la millora d’horaris, etc., etc., i la
implantació progressiva del sistema tarifari integrat, que ja el
tenim situat en el tren, en els autobusos més tren, a tot el metro,
i a una gran quantitat de línies, i se n’estan incorporant
contínuament d’altres. Això suposa, com sap vostè o hauria de
saber, importants bonificacions als usuaris, i a més a més s’està
millorant amb una inversió bastant destacable l’accessibilitat, la
intermodalitat i l’atenció als usuaris.

He de destacar d’aquests pressuposts que 21,42 milions
d’euros es corresponen precisament al pagament als diferents
operadors de transport per a la prestació del servei. El sistema
d’integració tarifària està pressupostat en 14,04 milions d’euros
i les compensacions de serveis, de contractes programa, de dèbil
trànsit, etc., són de 7,38 milions d’euros. Per tant s’està fent
molta feina en la xarxa d’autobusos interurbans i això és ben
notable, tot i que no es vulgui admetre. Les inversions reals, a
més a més, són més d’1 milió d’euros que serviran bàsicament
per a la coordinació d’equips informàtics, tecnològics,
implantats durant el 2009, la incorporació de noves tecnologies
i el manteniment d’algunes assistències externes.

Pel que fa a Serveis Ferroviaris de Mallorca, es manté un
fort compromís per la potenciació del transport ferroviari, i em
sap greu que vostè no ho vulgui admetre però això és així i és
ben evident, basta veure les xifres. En primer lloc, en tres grans
eixos; és a dir, primer, la millora i modernització dels serveis
actuals de tren i metro; segon, l’electrificació progressiva de la
xarxa actual de tren; i la construcció, en darrer lloc, de noves
línies de tren. El pressupost total ascendeix a 116,5 milions
d’euros i les inversions previstes ara per ara són 50 milions
d’euros, però ja li vaig dir en comissió que en cas d’aquestes
inversions es duran a terme en el marc del conveni ferroviari
signat amb l’Administració general de l’Estat, i li he de recordar
que la partida de 25 milions d’euros no recull la totalitat que es
preveu fixar per al 2010, que actualment està en tramitació.
D’acord amb les estimacions de la Conselleria d’Economia i
Hisenda es preveu una partida que podria anar entre els 75 i els
100 milions d’euros, la qual cosa faria augmentar molt
sensiblement el pressupost d’aquesta conselleria.

Però allò important és saber en què es farà, a què es
dedicaran aquestes inversions, i aquestes són indiscutibles. En
primer lloc, a la millora de l’operativitat general, de la
circulació, atès que ja s’ha executat el desdoblament de la via
entre Inca i S’Enllaç -perquè s’ha executat, no em dirà vostè que
no s’ha executat-; continuar amb les obres de millora i seguretat
a la via amb la política de supressió de passos a nivell, s’estan
fent tots els projectes dels passos a nivell perquè no estaven fets,
i se n’han començat ja a retirar; si els haguéssim trobats fets
evidentment ja estarien fets, però ja sap vostè que aquesta
conselleria brillava per la seva absència de projectes. Després
s’iniciaran les obres d’ampliació en els tallers de Son Rullan, ja
estan licitades, i això permetrà solucionar també una de les
herències que ens varen deixar vostès, que és el greu problema
de no tenir taller específic de metro i sobretot també poder
millorar tot el manteniment general dels trens.

Per altra part s’iniciarà també l’electrificació entre Palma i
l’estació de S’Enllaç en dues fases, la primera fins a Son Rullan,
que ja està en licitació, i la segona a l’estació de S’Enllaç, que
es licitarà a finals d’any o a principis del 2010. 

Iniciarem també les obres de recuperació de la línia
Manacor-Artà, aquesta primera fase que unirà l’estació est de
Manacor amb Artà passant per Sant Llorenç, Son Carrió i Son
Servera, que m’agradaria saber quin grau de polèmiques hi ha
en aquest tipus d’ajuntaments, que diu vostè que per tot hi ha
polèmiques; doncs sembla que hi ha un consens molt important
a tota la comarca de Llevant, li ho record. I pel que fa a la
segona fase, el tram urbà de Manacor, acabarem la tramitació,
s’està ja parlant amb l’ajuntament, amb la disposició que té
l’Ajuntament de Manacor a ajudar la conselleria a fer tota la
feina que ha de fer, i realment es farà després el projecte
constructiu del pas en superfície del tren tram. 

Després es continuarà el pagament de l’adquisició de les
noves unitats elèctriques, que ja estan adquirides, s’estan
pagant, Sra. Morell, que cobriran el servei de línia Palma-Inca,
i de la mateixa manera per a les unitats mòbils elèctriques del
tram tren, que també ja s’han adquirit i per tant es van pagant
durant aquests anys.

Finalment, s’acabarà la redacció del projectes bàsics
d’electrificació de les línies d’Enllaç-Manacor i d’Enllaç-Sa
Pobla perquè si algun dia aquest govern no continua, com diuen
vostès cada dia, el següent govern s'hi pugui trobar tot preparat
per poder fer aquests projectes. També elaboram els projectes
d’alternatives de la futura línia de Cala Ratjada, que no l’hem
abandonada, es fa el projecte, el que passa és que s’han de fer
projectes d’alternatives de traçats abans de decidir res, i del tren
de Migjorn sap vostè que he aconsellat o recoman que es pugui
admetre una esmena en aquest sentit perquè, efectivament, ja es
fan els treballs per fer tot el projecte d’alternatives del tren de
Migjorn.
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Pel que fa al tramvia de la Badia de Palma recordar-li que
dia 24 de juny del 2009 es va fer efectiva la constitució
d’aquesta societat anònima, del Tramvia de la Badia de Palma,
va ser aprovada pel Consell de Govern, perquè aquest govern
creu que és molt millor al tramvia fer-lo a través d’una societat
i d’una empresa pública que no fer-lo per concessions perquè,
en primer lloc és molt més barat i en segon lloc, per dir-ho
d’una manera molt resumida, permet un control molt més
exhaustiu de tota l’execució de la futura ampliació, etc. Aquesta
societat, com sap, té per objecte el disseny d’aquesta
construcció, l’explotació, etcètera, efectivament, hi ha un
pressuposts enguany per a l’any que ve de 380.000 euros que es
destinaran a les despeses de personal i també a despeses en béns
corrents i serveis i que, evidentment, aquest pressuposts s’haurà
de modificar aviat.

La plantilla és la mínima, Sra. Morell, tres tècnics i dos
administratius que al cap i a la fi és el mínim per començar un
tramvia. Vostè sap que el conveni que s’ha fet entre el Govern
de les Illes Balears i l’Administració general de l’Estat, aprovat
aquest conveni dia 27 de novembre, estableix un primer
finançament de 35 milions d’euros, per tant, ja hi ha un primer
finançament de tramvia, esperam evidentment el conveni més
general, però aquest primer finançament és evident que ens
permet ja començar a tramitar el projecte, iniciar algunes
actuacions durant el 2010 i sobretot també la redacció dels
projectes constructius. I això és el que es farà.

Pel que fa a la Direcció de Transport Aeri i Marítim, aquesta
mateixa direcció a la qual vostès aprecien tant, el pressupost
senzillament es d'1,3 milions d’euros i persegueix fer la política
de suport d’acord amb el marc competencial que hi ha
actualment al transport aeri i marítim atesa la seva importància
estratègica que té per al nostre país. Li record que es vol fer
l’ordenació dels serveis i de les activitats en matèria d’aeroports
i transport aeri, continuar treballant en la participació de la
comunitat autònoma en la gestió de les infraestructures
aeroportuàries -esperem tenguem bones notícies d’aquí poc-,
vetllar per la qualitat del transport aeri entre Illes i entre Illes i
la península, i impulsar l’activitat dels òrgans d’assessorament.

Pel que fa al transport marítim, dinamitzarem la Mesa de
transport marítim; farem el seguiment del projecte de llei de
transport marítim i si és aprovada aquesta llei, que ja es tramita
en el Parlament, doncs finalment la intentarem desenvolupar;
adequarem la normativa existent també en molts d’aspectes de
bonificacions i titulacions i intentarem millorar les
comunicacions marítimes. 

Vull destacar la partida de 600.000 euros que hi ha per al
vaixell d’Eivissa a Formentera i també les inversions reals de
300.000 euros que inclouen despeses en el futur comitè de rutes.

Finalment, com a conclusió voldria destacar-li tres
conseqüències importants, crec que és important això, és a dir,
les tres conseqüències importants d’aquest pressupost. En
primer lloc, les inversions planificades, les inversions que estan
planificades aquí i que estan ben planificades, tot i que vostè
veig que no les vol admetre, aquestes inversions són moltes en
obra pública, i això significa una important contribució, ara
mateix, en un moment tan difícil com el d’ara, una important
contribució a la reactivació econòmica i a la recuperació de
l’ocupació laboral. S’iniciaran inversions per més de 200

milions d’euros, i això és molt important en un moment de crisi.
Per altra part, és important perquè s’adrecen aquestes inversions
també a la modernització i a la millora dels equipaments,
infraestructures i serveis amb la conseqüent aposta per les noves
tecnologies i per la innovació. Un altre objectiu d’aquest govern
que contribueix al canvi de model econòmic. 

Finalment aquests projectes, li he de recordar, que es
desenvolupen i són un ferm compromís per a l’accessibilitat
social al transport colAlectiu i públic, qüestió que també és molt
important en un moment de crisi i de dificultat econòmica en el
poder adquisitiu de les famílies i dels ciutadans. Per tant, per tot
això deman a la Cambra, senyors diputats i senyores diputades,
que siguin rebutjades les esmenes a la totalitat i les esmenes
parcials plantejades; aquestes perquè algunes ja tenen iniciatives
de Govern en aquest sentit tot i que no siguin amb la quantia
que ens proposen, però sí amb les quanties que són possibles, o
bé perquè no són adients o no són possibles competencialment
o bé, finalment, perquè consideram que són poc encertades i són
contràries a la política actual de mobilitat i d’ordenació
territorial d’aquest govern.

Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Morell, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nosaltres entenem el
retall de la seva conselleria, jo en cap moment de la meva
intervenció no he dit que fos un mal auguri per a aquesta
conselleria el retall del 15%, sé que és molt més difícil fer el
servei, donar uns serveis i fer les actuacions amb un 15%
menys, però jo no li he criticat, ni he criticat aquest govern, per
la davallada perquè som conscients i nosaltres som els primers
que demanam les retallades en segons quins serveis. Allò que sí
li he criticat és la forma en què vostès destinen aquestes
partides. Nosaltres no estam d’acord que s’augmenti la despesa
corrent, que s’augmentin les inversions immaterials, que
s’augmenti el personal en segons quins punts i en canvi es
retallin les inversions, perquè una retallada d’inversions
significa una retallada de servei, i això, a nosaltres ens
preocupa.

Jo, si vol, li diré una cosa que, per ventura, no li he dit cap
vegada, però jo estic al seu costat en aquest sentit, no estic en
contra ni el critic que li hagin davallat el pressupost, a altres
conselleries sí que ho criticam, però a la seva pens que amb una
bona distribució dels recursos vostè pot mantenir perfectament
el mateix servei atès que, a més, el finançament, el gran gruix,
tocaria venir de Madrid. 
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I sí, li ho torn a dir, 25 milions d’euros del conveni ferroviari
que són els que han arribat i que vostè confia que n'arribaran
quasi 100 per a l’any que ve només per al transport ferroviari.
Tant de bo sigui així, però una altra vegada ens trobam a finals
del 2009, l’addenda s’ha de signat encara perquè han de canviar
cromos, han de llevar el tren a Alcúdia i han de posar una altra
partida perquè el tren a Alcúdia ja no es fa, això encara s’ha de
discutir, i veim que a la memòria de pressuposts i a les
inversions hi ha una quantitat de doblers que no existeix perquè
encara no està signada. És un pressupost fictici, que té una
partida compromesa, però que no existeix. 

Igual amb el tramvia de la Badia de Palma. Vostès creen una
empresa pública nova que no té cap feina a fer perquè no té
pressupost, i em sap greu dir-li, però em sembla que aquesta
vegada no els anirà tan bé com amb el conveni ferroviari. El
tramvia de la Badia de Palma tardarà molt més, ja hauria d’estar
firmat fa un mes i a Madrid els tornen a donar llargues, o sigui
que destinar 350.000 euros, ara, només a personal, en el
moment en què estam, sense saber ni tan sols quan arribaran els
doblers, no ens sembla que sigui el millor moment. Si vostè
tingués els doblers ja aquí, per ventura d'una altra cosa podríem
parlar, d’altra manera ens podríem citar en aquest aspecte, però
és que els doblers no sabem ni quan arribaran ni quants
arribaran perquè algú va dir el mes d’abril que serien 20 milions
d’euros i si eren 20 milions d’euros no ens basten ni per
començar, o sigui és una mica temerari muntar una empresa
pública que no tengui absolutament res a fer.

Sobre la millora del servei, nosaltres també estarem devora
seu en la millora del servei, però les coses que vostè ens
anuncia, el detall de les coses que ens anuncia, ja se suposen. Jo
supòs que la Conselleria de Mobilitat es dedica a millorar el
servei i que es dedica a expandir el servei, evidentment s’ha de
dedicar a això, que sigui més atractiu, que sigui amb més
freqüències, que sigui més fàcil perquè la gent l’agafi. Jo ho
supòs a això. Allò que vostès es varen dedicar a prometre durant
tot l’inici de legislatura que seria la gran legislatura del transport
ferroviari on tantes expectatives s’hi havien posat, on tants de
corredors ferroviaris es farien, on hi hauria tren a totes les
bandes de l’illa i no, no és així, vostè va a la memòria i mira
tren, no Palma-Artà, tren Manacor-Artà i això és l’únic corredor
nou que es fa i l’únic corredor nou que es farà en tota la
legislatura perquè ara, a dia d’avui, vostè anuncia una partida de
200 milions d’euros d’inversió que s’iniciarà ara, en el 2010.
Ara iniciam una partida de 200 milions d’euros? És que això és
l’únic que podrem tenir aquesta legislatura en transport
ferroviari perquè ja no dóna temps a res més.

Sobre el tema de la seguretat i passos a nivell, devuit passos
a nivell, no em digui que no férem els deures en passos a nivell,
perquè vostès en duen tres en dos anys i mig. No sé com
arribaran a superar els devuit que suprimirem, que tant de bo els
superassin, perquè no es tracta de fer carreres, però en férem
molta de feina, no em digui que no els férem perquè encara els
falta molt per agafar-nos.

Sobre la Direcció General de Transport Aeri, permeti’m que
li ho digui, però és que li ho he de comentar. La memòria de la
Direcció General per tres anys consecutius, perquè aquest és el
tercer pressupost que fan, diu el mateix o sigui els objectius de
la direcció general són els mateixos, els he de llegir:
“Materialitzar les transferències en matèria d’aeroports i

heliports”, encara em sembla que d’això poc hem aconseguit.
“Seguiment de declaració de servei públic”, ni tan sols es
reuneix la mesa de seguiment de servei públic. “Vetlla per unes
comunicacions aèries dignes i de qualitat”, tothom fuig, totes les
empreses fugen i no fugen només a Catalunya, que també, fugen
a Canàries que tenen una situació bastant semblant a la nostra
o fins i tot pitjor. 

“Impulsar la cogestió aeroportuària”, aquesta ja és la
panacea de totes. El president va dilluns a demanar-la i dimarts
li contesta el Sr. Blanco que se n’oblidi, que de cogestió aquí res
i sé que a vostè no li agrada, igual que no ens agrada a nosaltres,
però malauradament són vostès els que governen i vostès són
els que han d’exigir aquestes coses quan nosaltres tenim la raó,
tenim el nombre de passatgers necessaris a les Illes Balears com
per entrar dins aquesta cogestió i ens ho mereixem.

Per acabar, sí que he parlat de pressupost, sí que he parlat de
moltíssimes partides, és que tots els programes van destinats a
una partida. Si li parl només de números seria un debat
absolutament insofrible, per això li parl de tots els projectes que
van destinats a totes aquestes actuacions i que són molt
importants. Si volgués que li parlàssim només de partides, li
demanaria per què la partida 64000, de la Direcció General de
Transport Aeri, passa de 56.000 euros a 275.000 euros,
probablement ningú no se n’adonaria del que deman, però el
que realment deman és per què quasi totes les inversions de la
Direcció General de Transport Aeri, quasi totes,  són
immobilitzat immaterial, cosa que no entenem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Sr. Vicens, per tancar el torn
incidental.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Morell, de veritat que estic molt
content de tenir-la i que per primera vegada m’hagi dit que està
al meu costat. No es preocupi perquè això m’agrada molt perquè
li puc assegurar, si ho diu amb les inversions de Madrid, que
vostè sap que les reclamaré i reclamaré ben clar que es
compleixin els convenis, en faltaria d’altra, com estic segur que
també ho reclamarà tot el Govern i per tant, si la tenim ajudant
en això, ja serà alguna cosa perquè en poca cosa més ajuda, però
bé, si és així estic molt content de sentir-ho.

De totes maneres, miri, vostè intenta fer un escenari en què
resulta que varen venir unes persones que ara són al Govern i
segons vostè varen començar a prometre tren per tot, a tots els
cantons, etc. Miri, ja està bé de dir falsedats. Aquí, el que vàrem
dir que faríem, està ben apuntat per tot. Està ben apuntat per tot.
Vàrem dir que faríem un tren que aniria de Manacor a Artà,
vàrem dir... a Artà, Sra. Morell, i això... podem anar a revisar-ho
quan vulgui, ja que la tenc al costat ho farem aviat. 
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Idò, miri, resulta que vàrem dir això i això és el que feim.
Vàrem dir que miraríem després d’estudiar la viabilitat de dur-
lo a Cala Ratjada i és el que feim. Vàrem dir que faríem el tren
d’Alcúdia, aquí sí que li don la raó. Aquí, atès que, com que
hem de tenir tanta de, diguem, cura amb els ajuntaments i
procuram tenir-la, procuram el consens, hem ajornat aquesta
inversió i l’hem adreçada a l’electrificació. Vàrem dir que
electrificaríem fins a Inca i ara li dic que electrificarem fins a
Inca i solament fins a Inca, sinó que projectarem l’electrificació
fins a Sa Pobla i fins a Manacor. Vàrem dir finalment que
faríem les qüestions d’ampliació de tallers i això feim. 

Vostè pot pujar aquí i dir que no es fa res de tot això, però,
Sra. Morell, basta mirar les coses per saber que això és així i per
molt que ho repeteixi no per això deixarà vostè de tenir raó. Per
tant, en principi, m’agradaria que això quedàs clar perquè cada
vegada que surt vostè en una comissió o això li he de repetir el
mateix i la veritat és que ja és un poc cansat repetir exactament
el mateix. 

Per tant, no digui coses que són falses i reconegui les coses
que són veritat. Si tenim problemes amb Madrid, no es preocupi
que la cridaré al meu costat per reclamar-ho perquè, com bé ha
dit- sap que no m’agraden aquests incompliments.

Pel que fa a la cogestió, té molt poca credibilitat per parlar
de cogestió, jo sí que en tenc per ventura, però vostè en té molt
poca perquè de cogestió aeroportuària, quan vostès governaven
aquí o allà, res de res, almanco aquesta govern que hi ha ara a
Madrid parla d’un model de cogestió. El que passa és que és
veritat que està molt de temps a planificar-ho i ja començam a
estar preocupats que no ho defineixi i començam a estar
preocupats que no digui que la nostra comunitat, doncs estigui
a les primeres fases d’aplicació d’aquest nou pla o d’aquest nou
model. Per tant, crec que aquí tenim unanimitat de Cambra,
demanant una reivindicació, i estic segur que el Govern així ho
fa o almanco li puc assegurar que jo així ho faig.

Després, per altra banda, miri, em fa tot un seguit d’esmenes
que li ho he de reconèixer, he de dir que moltes tenen molt poc
rigor, moltes no indiquen cap tipus de modificació econòmica,
moltes tenen equivocacions de centres de cost i de programes i,
per tant, li demanaria que almanco en el tema de les esmenes
fossin més seriosos. Algunes esmenes són únicament de cara a
la galeria, esmenes amb una gran càrrega de demagògia perquè
per una banda demanen més control pressupostari i racionalitat
i per l’altra exigeixen partides pressupostàries astronòmiques.
No solament això, sinó que fins i tot estan aplicades a
conceptes, moltes,  que aquesta conselleria no en té competència
o en tenen competència els  altres organismes o que implicarien
un intervencionisme a fomentar directament operadors de
transport quan sap que el transport aeri i el transport marítim
està totalment liberalitzat. Si tant ho havien de fer, no sé com no
ho varen fer vostès quan governaven, la qual cosa és ben
normal, aquest intervencionisme seria del tot inacceptable. A
més a més, hi ha moltes esmenes que saben perfectament que el
marc competencial és a l’Estat, com és aviació civil o marina
mercant. 

Per tant, fer demagògia amb aquest tipus d’esmenes no
serveix absolutament de res, de res. Si realment vol estar al
costat del Govern per millorar el transport i per millorar
l’ordenació territorial, la convid a fer-ho, però d’una manera
molt més seriosa.

Pel que fa al conveni de tramvia, torna dir una altra falsedat,
Sr. Morell. Hi ha un conveni de 35 milions d’euros, que no són
tots els milions d’euros que demanam?, efectivament. Esper que
algun dia Madrid es digni a firmar un conveni per a tot, però hi
ha 35 milions d’euros, no em digui que no hi ha 35 milions
d’euros. Aquests 35 milions d’euros serviran per començar a
tramitar tot el projecte i també per començar a fer els projectes
constructius posteriorment.

Això s’ha de fer, que du un endarreriment? Som el primer
que ho reconeix, du un endarreriment, duim molts de mesos
esperant que Madrid firmi algun conveni, però ho tenim tot
preparat perquè, una vegada signat el conveni, es pugui
començar a fer feina i s’ha de començar a feina d’alguna
manera, per tant, la manera que el Govern ha estimat més
oportuna per dur a terme el tramvia és aquest tema de l’empresa
pública.

Per tant, Sra. Diputada, ja per no dir-li res més, aquests
pressuposts, estic segur que són els més adequats, els possibles
i els convenients per seguir impulsant i millorant la nostra
mobilitat i l’ordenació territorial conjunta de les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Torn en contra, Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Morell, des del nostre grup donarem suport al
pressupost d’aquesta conselleria, estigui tranquil, Sr. Conseller,
perquè demostren clarament la priorització de la mobilitat i
l’ordenació territorial com eixos estratègics del Govern
emmarcats necessàriament dins l’actual conjuntura econòmica
i en conseqüència de rigor, restricció i austeritat pressupostàries.

Pensam que aquests comptes seran una eina útil per
aconseguir bàsicament dos objectius: mantenir les inversions
previstes que són importants no només pel que es fa, sinó també
per l’efecte multiplicador de l’injecció de diners públics en un
moment de crisi com el que vivim, de fet les previsions de la
conselleria arriben als 207 milions d’euros durant el 2010 i en
segon lloc garantir els serveis públics essencials de transport
colAlectiu i públic per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears. 
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Volem esmentar, així mateix, els dos projectes que estan en
marxa i que esperam es puguin aprovar al llarg de l’any següent:
en primer lloc, la llei del sòl, tan necessària per a aquesta
comunitat, i en segon lloc, la llei de transport marítim, que
esperam aviat entri en aquesta cambra.

Sense poder ser exhaustius, aquests són alguns dels
arguments pels quals votarem negativament l’esmena a la
totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Pel que fa a les esmenes parcials, anunciam el nostre vot
negatiu, amb una excepció que li traslladaré després, i li
explicarem les raons per fer-ho. Hi ha un grup d’esmenes que
entenem ja estan consignades les seves partides en el pressupost
i d’altres que estan en marxa, són les referides a inspectors
marítims, targeta intermodal o Pla d’intermodalitat.

Pel que fa al transport aeri, vostès presenten esmenes que
demanen el finançament per part de la conselleria de
companyies de baix cost i ajudes econòmiques a empreses del
sector aeri. Nosaltres no les podem votar a favor, és un debat
que ja hem tengut en altres ocasions, perquè entenem que no és
el Govern qui ha de donar aquestes ajudes directes a les
companyies, no és, diríem, de la seva competència ni
responsabilitat.

Transport marítim a la península, crec que ho ha explicat, ho
ha dit fa un moment el Sr. Conseller, efectivament, no sé si és
un problema exclusivament competencial, sinó també de criteri;
però nosaltres entenem que les millores al transport colAlectiu
entre illes i península ha de ser assumit pel Ministeri de Foment,
com a conseqüència del fet insular i des del punt de vista, des de
la perspectiva de la solidaritat territorial.

Transport ferroviari. La major part d’aquestes esmenes estan
repetides d’exercicis anteriors i responen a l’intent de marcar
una priorització i un calendari d’actuacions diferents de les
proposades per la conselleria. És aplicable, per exemple, a
referides a supressió de passos a nivell o a la creació de
diferents línies. I crida una vegada més l’atenció, i ho vàrem dir
ja a comissió, la seva insistència en la línia Sa Pobla-Alcúdia,
quan hi ha una decisió política que en aquesta legislatura no es
farà.

No obstant això, li votarem a favor l’esmena 14855.

I ara voldríem argumentar algunes esmenes referides a
Eivissa, esmenes que, des del nostre punt de vista, demostren
un, jo diria, notable desconeixement de les polítiques que ja es
desenvolupen a la nostra illa. Pel que fa a la ajuda al transport
entre Eivissa i Formentera, ja està contemplada en el pressupost,
aquesta crec que no és una esmena seva, sinó que és del Sr.
Mayans.

Parlen també del Pla de connectivitat aèria, aquesta esmena
nosaltres pensam que vostès la presenten basant-se en un estudi
parcial que es va fer per part del consell insular, en el qual
s’analitzava la connectivitat aèria internacional i, a més, des
d’un punt de vista fonamentalment turístic. Vostès van aprovar
en el consell fa uns mesos una moció per la qual es decidia crear
un comitè de rutes i aquest comitè de rutes que, amb el suport
de la conselleria i per tant del Govern, analitzaria després i duria
a terme un pla de connectivitat.

Transport públic per carretera a Eivissa. Miri, no li votarem
les esmenes per una raó molt senzilla, perquè les partides que
vostès presenten són clarament inferiors a les que ja tenim
assegurades per part del Govern. El Govern ha compromès per
segon any consecutiu 1,5 milions d’euros, a més de mantenir els
convenis amb els consells, que, en el cas d’Eivissa, suposen un
80% més dels que vostès tenien durant tota la legislatura.

Tampoc no demanarem finançament per a la creació del
consorci de mobilitat, perquè ja està creat i ja funciona.

Igualment, i volem atribuir-ho a una errada administrativa,
de fotocopiar esmenes, tornen a demanar una estació
d’autobusos a Vila que ja està pràcticament acabada i li queda
poc temps per començar a funcionar.

Resulta també molt curiosa la petició de fons per construir
una altra estació a Santa Eulària, quan l’Ajuntament de Santa
Eulària ni ha posat a disposició els terrenys per fer aquesta
estació ni, a més a més, possibilitat amb les seves normes
subsidiàries que elabora en aquest moment, una execució a curt
termini.

Però és que sobretot el que no podem obviar, i així ho hem
denunciat en nombroses ocasions, és que aquesta competència
del transport per carretera està transferida als Consells
d’Eivissa, de Formentera i de Menorca i per tant nosaltres el que
reclamam, i no ho fem via pressupost, sinó que ja ho hem fet en
altres ocasions, és una revisió d’aquesta transferència i
complimentar el finançament via convenis amb l’Estat, similars
als que s’han fet en matèria ferroviària.

I ja per acabar, una darrera referència a les esmenes referides
a vials ciclistes, que les colAloquen sempre a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques i també a aquesta conselleria,
ahir no vàrem poder intervenir en aquest debat de la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques i ho fem ara. Hi ha una raó de
base per rebutjar aquestes esmenes i evidentment és la de la
competència: Obres Públiques tampoc no és competent i per
tant tornam a parlar de competències del consell. Doncs, si
situam el debat dins el context institucional, jo li tornaria fer el
mateix prec que li vaig fer a la comissió, convenci els seus
companys d’Eivissa de la importància de les vials ciclistes
perquè donin suport al nou model de carreteres que l’actual
consell posa en marxa, enfront del model que vostès varen
imposar. Aquest nou model que impulsa el consell aporta, com
a una de les novetats, la incorporació d’aquests vials ciclistes al
llarg del recorregut de les carreteres que començaran aviat.

Per tot això, Sra. Morell, no podem votar a favor ni de
l’esmena a la totalitat, ni de l’esmena a la globalitat, a excepció
de l’esmena que ja li hem comentat. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Morell, vostè ha fet una esmena a la totalitat
sustentada en l’argument de la manca d’actuacions, jo crec que
ha triat un mal dia, encara hauria triat un pitjor dia ahir per fer
aquest argument, perquè ahir hi havia un titular a tota plana en
els diaris que deia: “El Govern licitarà les obres del tren tram el
proper mes de febrer”. Aquesta és només una actuació,
lògicament, però que mostra l’actitud que ja ha explicat el
conseller d’activitat i d’actuacions constant. Aquesta licitació de
les obres del tren tram, de les obres que han de cobrir el trajecte
entre Manacor i Artà se suma a aquelles passes que ja s’han fet
per poder cobrir el tram en superfície per dins del casc de
Manacor, i se sumen també a allò que ja s’ha fet de
desdoblament entre Inca i S’Enllaç, una obra ja feta i ja
finalitzada i a aquelles actuacions que s’han fet ja per avançar
en la intermodalitat, per avançar en el sistema tarifari integrat,
perquè hi hagi més freqüències, perquè hi hagi més informació
als usuaris, és a dir, noves línies, però al mateix temps de noves
línies, també totes aquelles petites millores que permeten un
millor servei quotidià als usuaris.

Jo crec que tot això farà realitat un d’aquells eslògans o un
d’aquells propòsits, objectius que ens vàrem marcar al principi
de la legislatura, del qual el Partit Popular sovint en fa
caricatura, que el transport públic sigui una de les divises
d’aquest govern i sigui una de les realitzacions d’aquests quatre
anys d’aquesta legislatura.

Crec que efectivament s’avançarà cap a un canvi de model,
que vagi des de l’hegemonia del cotxe privat cap al transport
colAlectiu; que vagi des de l’hegemonia de la carretera cap al
ferrocarril, i tot això serà també, i ho dic també per a la portaveu
del Partit Popular en matèria de medi ambient, una bona
contribució a Copenhaguen, per entendre-nos una bona
contribució a la lluita contra el canvi climàtic. Són bones les
actuacions de sensibilització contra el canvi climàtic, perquè
ahir a un altre debat se’n demanaven, però són molt millors a
aquests efectes les actuacions que es facin per canviar el model
de transport.

L’altre argument que ha utilitzat la representant del Partit
Popular per defensar la seva esmena a la totalitat és que aquest
govern, aquesta conselleria anava contra els ajuntaments.
Respecte d’anar contra els ajuntaments, ha posat l’exemple de
Manacor, jo crec que és un exemple també mal tret en aquest
cas, perquè Manacor és un exemple precisament del contrari,
precisament és un exemple d’esforç per trobar el consens,
d’esforç per dialogar amb totes les parts, d’esforç per tenir en
compte totes les posicions. I després ha posat l’exemple
d’Alcúdia; l’exemple d’Alcúdia pot semblar d’entrada una mica
més difícil per a nosaltres, perquè, efectivament, no hi ha hagut
un acord amb l’Ajuntament d’Alcúdia, però allò que posa de
manifest l’exemple d’Alcúdia és que davant una situació en què
el Govern ha de triar entre anar contra la voluntat de
l’Ajuntament d’Alcúdia, manifestada en plenari, o anar contra
tot allò que indiquen tots els estudis i contra tot allò que

assenyalen qualsevol consideració territorial o de mobilitat, el
Govern opta per renunciar a aquesta obra, de moment, a favor
d’unes altres. Crec que això és un exemple de respecte a la
voluntat municipal, no anam contra l’ajuntament, però no anam
contra allò que assenyala el sentit comú i qualsevol consideració
tècnica, ambiental o de mobilitat.

Una cosa diferent, per posar un exemple, del que va fer el
Govern anterior a Campanet, quan tot el poble de Campanet i
tot l’ajuntament s’oposava al pas de l’autopista pel seu territori.

Per cert que els doblers d’Alcúdia es destinaran a
electrificació, perquè és allò que la Conselleria de Mobilitat ha
considerat com a més prioritari o com a més convenient per
oferir un millor servei ferroviari. Ho dic perquè a una esmena
determinada vostè ha dit que els doblers que havien d’anar a
Alcúdia els podien dedicar a soterraments; amb aquesta qüestió
dels soterraments em fan gràcia les seves esmenes, tota una
sèrie de bateries de 10 milions d’euros, és a dir, 10 milions al
soterrament d’Inca; 10 milions al soterrament de Manacor; 10
milions a la trinxera de Santa Maria; 10 milions també a la línia
aquesta entre Sa Pobla i Alcúdia, tot val 10 milions. Això
recorda aquelles botigues de tot a 100, les seves esmenes són
una espècie de botiga de tot a 10 en aquest sentit, no hi ha cap
consideració de què val més o què val menys o que té un preu
diferent.

Tornant al tema de Manacor, ja que he començat per la
qüestió ferroviària, critica la qüestió que tenim un tren que
arriba fins a Manacor i que després tendrem un tren de diferents
característiques per anar de Manacor i a Artà i ho critica com a
un defecte; jo crec que això és la millor solució possible, la
millor solució possible perquè es tracta de dos transports amb
característiques diferents, i evidentment el tren tram, allò que
anomenam el tren tram, que funciona en determinats trams com
a tren i en altres com a tramvia, és la millor alternativa, la més
moderna.

Respecte del pas per Manacor, és evident que l’opció per
anar en superfície, ho dic per la seva esmena de soterrament, no
només ve donada per consideracions econòmiques, sinó també
tècniques i fins i tot per consideracions sobre la millor
configuració urbana i la més moderna per a Manacor.

Encara dins aquest capítol ferroviari, dir-li que hi ha una
esmena que sí acceptam, que és la que fa referència, la número
14855, a iniciar els treballs de ferrocarril a Santanyí i a Felanitx,
és una esmena que vostès posen d’afectar-hi la quantitat de
300.000 euros, en realitat la quantitat que hi vol destinar Serveis
Ferroviaris de Mallorca és superior a aquesta i a més se li ha de
dir que ja s’ha adjudicat el concurs i estudi d’alternatives, per
tant ja està en marxa en una fase inicial i en una fase d’estudi
aquesta línia de Migjorn, del ferrocarril de Migjorn, tal com ja
li ha indicat el conseller.

Respecte del conveni de tramvia, ha criticat repetidament la
societat creada; jo crec que la societat anònima que s’ha creat és
l’espai que ha de permetre la colAlaboració entre les distintes
administracions que han de tenir a dir o que han de participar en
aquest projecte del tramvia. En aquest moment, i ja li ha
explicat el conseller, és una entitat amb una dotació de personal
mínima i adequada a les obres o a les actuacions que es poden
fer en aquesta fase. Quan hi hagi més feina hi haurà,
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lògicament, més personal, en aquests moments bàsicament és
tenir l’estructura preparada.

Respecte de les actuacions en el transport terrestre a altres
illes diferents de Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera;
nosaltres som conscients que aquest govern sí ha fet una aposta
pel tren i aquesta aposta pel tren sobretot és una aposta que té
lloc o que es materialitza a Mallorca, té el compromís de donar
un impuls també al transport públic terrestre, per carretera, en
aquest cas, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Però pensam
que amb un pressupost que baixa en una quantitat important,
com són aquests pressuposts, que es mantenguin les
colAlaboracions que fa el Govern amb els Consells Insulars de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera per ajudar al transport
terrestre, és un bon senyal d’aquest compromís. Nosaltres
defensam per tant aquesta política, aplaudim que hi hagi
aquestes ajudes, però el que no farem és donar suport a esmenes
que plantegen actuacions concretes, com ajudes per a consorcis
de transports, com a estació d’autobusos, que ja no correspon
fer a aquest govern directament -en qualsevol al Govern li
correspon aquesta colAlaboració econòmica-, sinó que correspon
fer als corresponents consells insulars.

Respecte del transport marítim, nosaltres entenem que les
seves esmenes principals fan referència que hi hagi ajudes per
al transport marítim entre illes i la península. També ja se li ha
dit per part de la portaveu d’Eivissa pel Canvi, i nosaltres estam
d’acord amb aquesta consideració, allò que es refereix a donar
ajudes per al transport marítim entre illes i la península entra
dins el concepte de compensació de la insularitat, i per tant, com
a compensació de la insularitat és una cosa que correspon fer a
l’Estat, i a la Direcció General, en aquest cas, de Marina
Mercant. En la reivindicació d’aquestes ajudes sigui a qui sigui,
el millor possibles, nosaltres hi serem tant com vostès.

Respecte del transport aeri, ja se li ha explicat per part de la
conselleria en diferents ocasions que allò que no hi pot haver
són ajudes directes a companyies per part de la conselleria, jo
crec que tots sabem a quin marc normatiu ens movem. I
respecte d’altres actuacions possibles, jo li diria que la
conselleria i el Govern, les que són possibles les han fet, en el
sentit de traslladar les reivindicacions de les companyies davant
Foment; en el sentit de reunir-se amb cambres de comerç i amb
el sector privat per intentar afavorir que hi hagi inversors locals
que evitin aquesta fugida cap a altres localitzacions de les
nostres empreses. Però també li he de dir que si això finalment
no ha donat el resultat que les companyies quedin aquí no és
responsabilitat del Govern, sinó que no hi ha hagut aquest sector
privat que doni aquesta inversió. La comparació amb Catalunya
en aquest cas és molt demagògica per part seva, perquè a
Catalunya sí hi ha hagut companyies que hi han anat a parar no
és per l’actuació de les administracions, sinó per la presència
d’un sector privat que ha fet aquesta aposta. En qualsevol cas,
les administracions el que han fet és ajudar, cosa que també
hagués fet aquest govern, si hi hagués aquesta actitud per part
del sector privat.

I finalment, un apunt sobre el carril bici, és repetitiu respecte
de la comissió, però ja que la representant d’Eivissa pel Canvi
li ha donat els deures de convèncer els seus companys d’Eivissa
de les bondats dels carrils no motoritzats, jo li torn reiterar
l’encàrrec que intenti, per favor, també convèncer els seus
companys de l’Ajuntament de Palma de les bondats del carril
bici.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Encaram el darrer debat de
pressuposts d’enguany, com molt bé deia la Sra. Morell, amb la
partida corresponent a la Conselleria de Mobilitat.

La setmana passada vam tenir l’oportunitat d’aprofundir en
el sentit de les esmenes en el si de la comissió, ja vaig anunciar
que seria en aquest debat quan entraríem en profunditat a les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’AIPF i del Grup
Parlamentari Popular.

Per una banda, en relació a les esmenes presentades pel
diputat de Formentera, comentar-li que moltes de les que
enguany torna presentar són accions que des del Govern de les
Illes Balears es fan, com és el cas dels inspectors marítims.
D’altres també presentades l’any passat, li he d’insistir un any
més, no les hi podem acceptar perquè en molts casos suposen
una despesa important que, de vegades, no està del tot
justificada.

Per altra banda, entraré a continuació en el debat de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular. És una
llàstima, Sra. Morell, que no escoltàs la reflexió que li vaig fer
a la comissió i torni a realitzar una intervenció que, com ja li
vaig dir, no ha actualitzat; el seu discurs torna a ser el mateix,
però la realitat ha canviat bastant. L’any passat em deia: i què
faríem amb el tren d’Artà? I enguany continua preocupant-li; jo
li dic: no passi pena, ja és en marxa la infraestructura i, com ha
dit el Sr. Llauger, serà el mes de febrer quan es començarà a
posar fil a l’agulla.

I precisament del tren al seu pas per Manacor, presenten
també una esmena per al soterrament de la infraestructura. Sra.
Morell, però quantes vegades hem discutit això en comissió i en
ple, Sra. Morell, quantes vegades ha criticat el tren tram
alAludint a diferents criteris, quan realment són els veïnats i els
comerciants els que entenen que és una oportunitat per
transformar l’avinguda i afegir el tren com a un element
dinamitzador de la ciutat capital del Llevant de Mallorca?
Mirin, aquest és el millor exemple que la seva intervenció
pareix un copiar-pegar de l’any passat.
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I podem seguir parlant de tren, resulta que el Partit Popular
es presenta com el màxim defensor del soterrament de les vies
al seu pas per Inca. Quines coses. Aquest govern ha hagut de
realitzar un calendari de prioritats en matèria de transport
públic, encaminades a atendre les necessitats bàsiques en
qüestions de mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’illa de
Mallorca, davant, evidentment, la deixadesa que va heretar de
l’anterior legislatura. I precisament, en relació amb el
soterrament d’Inca, reivindiquen ara des de l’oposició el
soterrament de les vies. Vostès van tenir la possibilitat, com no
ha tengut ningú abans, d’apostar per al soterrament, modificant
el traçat de l’autovia, i no ho van fer, conscients que no els
interessava.

I als fets em remetré: moció del Grup Municipal Socialista
de l’Ajuntament d’Inca, de dia 29 de març del 2005, solAlicitant
la paralització de les obres de construcció d’un pas inferior sota
la línia del tren de Palma a Inca a l’Avinguda Germanies,
votada en contra pel Partit Popular. El Grup Municipal del Partit
Socialista torna presentar una altra moció, amb data 26 d’abril,
solAlicitant la paralització de la construcció d’un pas inferior,
sota la línia del tren Palma a Inca, promoguda per la Direcció
General d’Obres Públiques i Transports, afirmant que és una
obra totalment incompatible amb el soterrament de tota la línia
del tren al seu pas per Inca, i que podria suposar un factor
perjudicial a l’hora de concretar la realització de la totalitat del
soterrament o, en el millor dels casos, ocasionaria unes pèrdues
econòmiques pròximes a més de 2 milions d’euros. El Partit
Popular torna a votar en contra d’aquesta moció. 

Sincerament, Sra. Morell, crec que són arguments més que
suficients perquè el Partit Popular no vengui ara a donar-nos
lliçons en aquest tema. Vostès no varen fer cap esforç en el seu
moment i no varen mostrar cap tipus de voluntat política per a
que el soterrament fos una realitat. Seriositat i responsabilitat,
senyores i senyors.

Parlant de transport públic també els diré que han presentat
una sèrie d’esmenes referents a la millora del transport terrestre
a Menorca i a Eivissa. Jo no sé si saben qui governava aquestes
illes fa dos anys. Pregunta del millón. Crec que governava el
Partit Popular. Que sap quin va ser el Govern que va transferir
les competències en matèria de transport públic als consells de
Menorca i d’Eivissa? Reconeixerà d’una vegada per totes que
les transferències que vostès varen fer estaven mal dotades i no
cobrien ja la demanda que existia? Fantàstic, però no es
preocupi, que una vegada més ja tenim pràctica amb això que
aquest govern ha de resoldre els problemes que va deixar
l’anterior.

Continuant amb el tema de transport públic per carretera, un
clàssic d’aquest debat que no podia faltar, és l’estació
d’autobusos de Ciutadella. Presenten una esmena, o millor dit
l’esmena, perquè la conselleria construeixi l’estació d’autobusos
de Ciutadella i li he de dir, un any més, que no correspon a la
conselleria si no al Consell de Menorca. Li torn a dir que
l’Ajuntament de Ciutadella, del que vostès o alguns de vostès
han estat al capdavant, tan sols havia de dir a quin solar volien
l’estació, però encara és l’hora. Tant de bo que, això sí, de l’any
passat a enguany les coses han canviat bastant i a millor a
Ciutadella, i ara és un govern de progrés que treballa per trobar-
hi una solució. 

A Santa Eulàlia del Riu ben igual. Ajuntament, governat pel
PP, el PP del Parlament reclama l’estació d’autobusos.
Competències, del consell insular. Ajuntament, no ha definit el
solar on vol que es construeixi. El PP dóna la culpa al Govern.
Fantàstic, surrealista, senyores i senyors diputats, surrealista.

Una altra esmena que ens ha cridat l’atenció és la que
presenten, i com molt bé comentaven la Sra. Suárez i el Sr.
Llauger, referent a la implantació de carrils bici a Eivissa.
Aquesta és nova d’enguany, és vera. El Partit Popular d’Eivissa
ha manifestat el seu rebuig a les iniciatives que des del Consell
d’Eivissa s’han projectat, però si el Partit Popular ha criticat
amb duresa el projecte de la carretera de Sant Joan i de Sant
Miquel; a part d’estar en contra, com a solució, donaven la
possibilitat de construir el carril bici al voral de la carretera amb
el perill que això suposa tant per al ciclista com per al
conductor. I els seus companys del Partit Popular de Palma que
ho saben que vostè presenta una esmena a favor dels carrils
bici? No, no, és que em sorprèn, sincerament, però si els seus
companys de partit es manifestaven en contra dels carrils bici
d’Avingudes, de l’Avinguda Picasso, de Salvador Dalí, de la
carretera de Valldemossa, del camí de Jesús, del camí del Reis.
Això és un total despropòsit, Sra. Morell, és totalment un
despropòsit. Des del Grup Parlamentari Socialista, evidentment,
no entenem aquesta postura.

Continuam parlant d’esmenes. En presenten una que fa
referència a la supressió dels passos a nivell i en aquest sentit
nosaltres estam convençuts que l’eliminació dels passos a nivell
ha de ser, i per donar estricte compliment a la legislació, atenent
criteris de perillositat, com ja li vaig indicar a la comissió, i amb
prioritat aquells que poden causar diferents problemes, i amb
això fa feina intensa el Govern des de fa dos anys.

Per acabar, senyores i senyors diputats, em referiré a
l’esmena que han presentat pel que fa a l’estudi d’alternatives
del trajecte fins a Santanyí i Felanitx. Afortunadament, sense
esperar que la proposta vengui del Partit Popular, la conselleria
ja hi fa feina amb la voluntat de tenir enllestit l’estudi
d’alternatives el més prest possible, un altre exemple de
l’autèntica planificació de la xarxa ferroviària necessària per a
la millora de la mobilitat a l’illa de Mallorca. A les transaccions
que els ha presentat el portaveu del BLOC nosaltres les
donaríem suport. 

Sra. Morell, em permetrà que no pugui acceptar, ni molt
manco entendre, que vostè ens digui què hem de fer des
d’aquest govern en temes de cogestió aeroportuària.
Congestión, que deia algun membre del Partit Popular quan es
referia a aquest tema. Cogestió aeroportuària, sí, vostè ens
reclama una passa forta cap al tema de la cogestió aeroportuària.
Escolti’m, vostè ha format part d’un partit que ha governat en
aquestes illes i que ha tengut l’oportunitat de reclamar a Madrid
aquesta cogestió aeroportuària, vostè ha format part d’un partit
que ha gestionat i vostè ha format part d’un partit que ha
gestionat aquesta competència en el Govern de l’Estat i tampoc
no ho va fer. Ara que hi ha un govern socialista, sensible a
aquesta realitat, ara es presenta aquesta possibilitat i amb això
hi està fent feina. Des de Madrid tan sols s'ha realitzat una
proposta de criteris i, a més, amb les manifestacions produïdes
sobre aquest tema aquests dies s’obre la porta per primera
vegada no tan sols al nombre de passatgers sinó al trànsit aeri i
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a criteris de viabilitat econòmica. Per tant, no és una porta
tancada sinó tot el contrari.

Per acabar, m’agradaria, i esper que no ho torni a fer com
l’any passat, que el seu torn de rèplica no sigui un informe de
gestió realitzada pel Partit Popular la passada legislatura, més
que res perquè crec que ens ha quedat tot clar a tota la
ciutadania que vostès realment no varen fer molta feina per
millorar la mobilitat d’aquestes illes. Li puc dir, també, que en
segons quins temes si hem d’aguantar segons quins tipus
d’informes de gestió li podré, també, assegurar que aquesta
gestió que haurà fet vostè és la que hem patit i a la qual ara
donam solució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF, vol la paraula? No. No hi és. Pel Grup
Parlamentari Popular? Sra. Morell, té la paraula.

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Dalmau, posi's tranquil, posi's
tranquil i no es pensi que aquesta tribuna és per venir a fer
monòlegs, per intentar divertir l’audiència perquè són coses
molt importants. No se’n rigui tant de segons quin diputat
d’aquesta part perquè raó sí que en tenim i molta, a més, tenim
el dret a exercir el nostre dret de ser oposició.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Un ha d’anar alerta amb les coses que diu en política perquè
li poden venir en contra i això, segur, que li hauran pogut dir
alguns dels meus companys com també m’ho diuen els meus i
jo vull aprendre dels que saben més que jo.

Sobre el soterrament d’Inca se les haurà de menjar totes i
cada una de les paraules que ha dit perquè tot el que ha dit ja
estava fet quan vàrem començar la legislatura del 2003, ja
estava fet, perquè nosaltres després de veure com vostès anaven
porta  per porta demanant el soterrament d’Inca, nosaltres, no
vostès, el vàrem incloure dins el Pla director sectorial, vàrem dir
sí al soterrament d’Inca, el vàrem incloure dins el Pla director
sectorial que vostè ara incompleixen. Vostès incompleixen una
norma que diu que s’ha de fer el soterrament d’Inca, nosaltres
no la incomplirem. Inca ja es va preocupar de fer tot el pas per
Sa Germania, ja es va preocupar de tenir-ho tot ben fet perquè
això no passàs. 

El problema és estrictament de finançament. Vagin a Madrid
i demanin els doblers i així com tenen tants d’amics allà, a veure
si és ver que els fan cas qualque dia en qualque cosa, i els donen
el soterrament d’Inca. Nosaltres el continuarem demanant, i així
com l’hem demanat a Madrid el tornarem demanar a aquesta
comunitat l’any que ve. No em renyin, no em renyin si l’any
que ve torn a presentar les esmenes que jo considera, o el meu
grup consideri, que hem de presentar perquè aquest govern no
fa. I si jo consider que l’any que ve hem de tornar a demanar el
soterrament d’Inca tenc tot el meu dret a demanar el soterrament
d’Inca; i l’Ajuntament d’Inca per unanimitat, com fa un any va
demanar, té tot el dret a demanar-ho.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Sobre les bondats del carril bici, Sr. Dalmau. Nosaltres
estam a favor del carril bici. Nosaltres, a la passada legislatura,
aquesta legislatura ni un sol metre de carril bici entre
comarques, nosaltres férem carrils bici en les noves carreteres
que es feien, férem carrils bici entre comarques. Aquesta
legislatura ni un. Les bondats del carril bici a Palma jo les hi
explicaré a vostè. El carril bici allò que no ha de ser és un perill
per a la seguretat del vianant i del ciclista i allò que no ha de fer
és un caos circulatori a una ciutat. Nosaltres estam a favor del
carril bici, però a segona línia, no a primera que sigui un perill
per a les persones que hi van, evidentment.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Sobre el tema de la cogestió aeroportuària, em sap greu,
però el seu president dilluns demanava la cogestió i dimarts la
hi negaren. O sigui, no em digui que aconseguiran la cogestió.
Tant de bo l’aconsegueixin, però ahir la hi varen negar. Madrid
i Barcelona, ningú més. Balears, a la cola, com sempre. No crec
que aconsegueixin la cogestió. 

En definitiva, obviant una mica només el que ha dit el Sr.
Dalmau, perquè no seria just per als altres companys, he
d’agrair moltíssim l’única esmena que aprovaran al Grup
Parlamentari Popular. Els agraesc moltíssim el seu vot
favorable. Malauradament, crec -ho han dit en alguna de les
exposicions i també ho varen dir al seu dia en comissió- que
estan d’acord en l’esperit de moltes de les partides o de moltes
de les esmenes que presentam. Estan d’acord en l’esperit, en la
idea i de fet, diuen que el Govern les farà, però després,
l’esmena, no l’aproven. Transaccionin, la podem transaccionar,
podem parlar d’aquesta esmena. Si estan d’acord a fer aquesta
iniciativa i nosaltres també, per què no podem transaccionar
aquestes esmenes? 

En definitiva, es diu no perquè no, perquè ve del Partit
Popular i això és una llàstima. Per a mi és un èxit haver
aconseguit una esmena aprovada, els darrers anys no me
n’havien volgut aprovar ni una, enguany n’he aconseguit una.
Veurem si l’any que ve n’aconsegueixo un parell més, però la
veritat és que en el no pel no, no hi estam d’acord. Consider que
així com altres diputats a comissió em digueren que estaven
d’acord en l’esperit de les nostres esmenes, crec que haguessin
pogut fer un esforç i aprovar-ne alguna més.
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Només vull fer una petita puntualització sobre l’estació
d’autobusos de Santa Eulàlia. Els dic la veritat, li dic la veritat
quan li dic que he parlat amb el batlle avui horabaixa i m’ha dit
que dins el pla del planejament de les normes està inclòs, o sigui
que si volen agafar cinc minuts més per pensar-ho en podrien
votar una altra a favor i fer l’estació d’autobusos a Santa Eulàlia
perquè el batlle m’ha assegurat que això està a punt.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Finament, només els vull dir que... assegur, perquè tenc tots
els diaris de sessions, és que a més... és que els guardo tots,
guardo tots els diaris de sessions, els m’estudiï moltíssim, sé
molt bé el que han dit i a principi de legislatura vostès
s’omplien la boca dient que farien tantes i tantíssimes coses en
temes de transport públic i de transport ferroviari. Nosaltres, fa
dos anys també els ho dèiem, en acabar comptarem. Aquest era
un pressupost clau per saber el que faran en matèria de transport
públic perquè l’any que ve no els donarà temps a fer
pràcticament res o sigui que ja ho dèiem al principi, la veritat és
que feren massa promeses, moltes promeses i al final, es veu a
aquest pressupost, que els doblers clau per a les partides clau no
hi són i això és una llàstima.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. En torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Mixt... no em demana ningú la paraula. Pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, Sr. Llauger, té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, respecte del soterrament d’Inca la Sra. Morell ens
recorda que el Pla director de transport el feia necessari o
l’incloïa, en aquest cas ens hauríem d’explicar per què el
Govern anterior va fer un desdoblament de l’autopista que
pràcticament el feia impossible. Potser ens diran que el pla
director també incloïa aquest desdoblament, però en aquest cas
el pla director que sostenien mantenia dues coses pràcticament
incompatibles i ara ens trobam amb un desdoblament de
l’autopista que fa, si no impossible, sí que fa molt més car i
molt més complicat el soterrament del tren en el seu pas per
Inca.

Respecte del carril bici de Palma, l’argument segons el qual
el que no s’ha de fer són carrils bici que provoquin el caos, el
que ens ve a dir és que no volen carril bici que qüestioni el
model d’hegemonia absoluta del cotxe. Nosaltres volem carrils
bici que, efectivament, vagin a favor d’una altra manera de
traslladar-se i d’una altra manera de desplaçar-se dins la ciutat.
Entenem que això és el que es fa des de l’Ajuntament de Palma.

Finalment, Sra. Morell, diu que al principi dèiem que faríem
tantes i tantíssimes coses a favor del transport públic,
efectivament, al final comptarem i crec que al final direm que
sí, que hem fet tantes i tantíssimes coses a favor del transport
públic. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. No parlaré més sobre qui va ser el
primer que va demanar el soterrament d’Inca, però li diré una
cosa molt clara i crec que això quedarà a la memòria de tots els
assistents d’avui. El Partit Socialista a Inca va proposar soterrar
el tren abans de la construcció de l’autopista. El batlle es va
negar i el cost de la construcció era de 80 milions d’euros.
Després de la construcció de l’autopista el cost es va triplicar.
Crec que amb això ha quedat bastant clar quina era la proposta
del Partit Socialista.

(Aplaudiments)

Em parla també del Pla director sectorial de transports, Sra.
Morell, em parla també del Pla director sectorial de transports,
el metro, que hi era al Pla director sectorial de transports? Crec
que el soterrament que hi havia planificat i que deien... els que
varen fer el soterrament es varen equivocar de municipi, varen
fer el soterrament de Palma a la Universitat en comptes de fer
el d’Inca quan tocava. Això és el que no varen fer.

Li comento..., em parla també de l’estació de Santa Eulàlia,
dels autobusos, ja que té vostè tan bona mà amb el batlle li digui
que d’una vegada per totes faci les normes subsidiàries del
municipi, que és la manera per contemplar aquesta estació
d’autobusos. Crec que és la (...) més adequada.

En definitiva, Sra. Morell, els agrada molt parlar
d’austeritat, els agrada molt parlar d’eficàcia de gestió, els
agrada molt parlar de rendibilitat. Si vol podem parlar de xifres.
Mirin, a vostès que ens parlen de quina manera hem de
gestionar els doblers públics, que parlen d’austeritat, que
critiquen aquest pressupost, els diré que com tots ja saben el
cost real del tren metropolità de Palma va ser com tothom ja sap
de 343 milions d’euros, un 46% més dels doblers pressupostats,
343 milions d’euros per 7,2 quilòmetres de via. Si traslladam
aquesta xifra al cost per quilòmetre, el metro ens ha costat a tots
47,63 milions d’euros per quilòmetre i el tren d’Artà té un cost
previst de 102 milions d’euros, el quilòmetre surt per tant a 3
milions d’euros.
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Senyores i senyors diputats, els números canten. Per cada
quilòmetre que feien vostès de metro, aquest govern fa 15
quilòmetre de via.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Li demanaria per favor, si em pogués donar la paraula per
alAlusions. S’ha esmentat al batlle d’Inca i que sàpiga només hi
ha un batlle a Inca, només hi ha un batlle.

(Remor de veus i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Realment han alAludit el batlle d’Inca, no he escoltat massa
bé el que deien perquè estava en aquell moment mirant amb el
lletrat el tema de les votacions, però crec que a causa que cada
any al darrer debat sempre hi ha una mica de festa, doncs, li
donem la paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltíssimes gràcies, presidenta. No crearé polèmica,
simplement vull recordar que al 2006 el pas soterrat al carrer
Germanies ja estava fet, que l’autopista Inca-Sa Pobla ja estava
inaugurada i a la campanya electoral maig 2007 el Partit
Socialista d’Inca va anar casa per casa prometent el soterrament.

Això significa que és viable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

...i qui haurà de donar explicacions a Inca sobre per què no
es fa el soterrament és la seva formació política. Moltíssimes de
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Li deman la paraula perquè no he fet cap alAlusió al Sr.
Vicepresident d’aquesta cambra, que és vicepresident d’aquesta
cambra i en qualitat de vicepresident d’aquesta cambra, no de
batlle d’Inca. Quan he dit batlle d’Inca tampoc no m’he referit
a batlle d’Inca de cap tipus de legislatura, per tant, vostè tal
vegada no era el batlle d’Inca quan jo m’hi referia.

(Rialles)

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació al debat número 14 de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 21, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia amb les seccions i entitats afins.

Hi ha esmenes acceptades que són la 14576 d’AIPF, la
14955, la 14957 i la 14963 del Grup Parlamentari Popular, que
crec que tenen assentiment. És així, senyores i senyors
portaveus?

Després hi ha la transacció de l’esmena 15132, del Grup
Parlamentari Popular, que també està aprovada per assentiment.
És així?

Passaríem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Mayans, em demana la paraula?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, Sra. Presidenta. Si es podrien votar en un bloc separat la
14949, 14950, 14952 i 14953.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs passaríem, si els sembla bé, amb votació separada
aquestes, i la resta es pot entendre també de forma conjunta
AIPF i PP? 

Doncs passam a votar la 14949, 50, 52 i 53. 

Passam a votar. Votam.

A favor, 27; en contra, 29, i una abstenció. Per tant queden
rebutjades. 
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Passam ara la votació conjunta de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt menys les que hem votat en aquest moment,
i les del Grup Parlamentari Popular. 

Passam a votar. Votam.

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

I passam al debat número 15, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 23, Conselleria d’Esports i Joventut, amb
les seccions i entitats afins. Hi ha una esmena acceptada, que és
la 14462, del Grup Parlamentari Popular, i que crec que es pot
entendre aprovada per assentiment; és així? Passaríem, doncs,
a votar les esmenes... Sí, Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, Sra. Presidenta, demanaria votació separada de la 14559
i de la 14560. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

14559 i 14560. Separades de la resta de les seves?, o només
té aquestes dues?

EL SR. VICENS I MIR:

Només tenc aquestes dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Doncs sí, estava previst així. Esmenes..., passarem
a votació en aquest moment les esmenes del Grup Mixt AIPF.

Passam a votar. Votam.

A favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Per tant queden
rebutjades.

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup Mixt, Sr.
Vicens. 

Passam a votar. Votam.

A favor, 1; 28 no; 28 abstencions. Queden rebutjades.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Passam a votar. Votam.

A favor, 28 vots; en contra, 29; cap abstenció. Per tant
queden rebutjades.

I passam al debat número 16, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 24, Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, amb les seccions i entitats afins. Hi
hauria, si sembla bé a les senyores i als senyors diputats, una
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
AIPF i del Grup Parlamentari Popular. Hi estan d’acord? 

Doncs passam a votar. Votam.

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant queden
rebutjades... Hi ha un vot de diferència; doncs 28 a favor, 29 en
contra. 

(Remor de veus)

I passarem al debat número 17, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori, amb les seccions i entitats afins. Hi ha una esmena
acceptada, que és la 14855, del Grup Parlamentari Popular, que
podríem donar aprovada per assentiment. Hi estan d’acord els
portaveus? 

Passaríem a la votació, doncs, conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular.

Passam a votar. Votam.

28 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant queden
rebutjades.

Finalment es procedeix a la votació de totes i cada una de les
seccions del Projecte de llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, així
com dels pressupostos de les entitats de dret públic, de les
societats públiques, fundacions, ib-salut, entitats de dret públic
i fundacions de l’ib-salut, l’Agència Tributària, amb les
modificacions que resulten de l’aprovació de les esmenes durant
la tramitació d’aquest projecte de llei.

Si no hi ha cap suggeriment en un altre sentit es faran les
votacions agrupant-les per diferents blocs. Crec que els
portaveus dels diferents grups tenen el seguiment. En primer
lloc es votarien les següent seccions: la secció 2, Parlament de
les Illes Balears; la 3, Sindicatura de Comptes; la 4, Consell
Consultiu de les Illes Balears; la 5, Consell Econòmic i Social,
i la 6, Oficina de Transparència.

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus i rialles)

(Aplaudiments)

(Continuen la remor de veus i les rialles)

A favor, 56 vots...

(Més remor de veus)

...57... 57. 

(Aplaudiments)

Unanimitat, queda aprovat per unanimitat.

Tot seguit votarem la resta de les seccions, així com els
pressupostos de les entitats de dret públic, de les societats
públiques, fundacions, ib-salut, entitats de dret públic i
fundacions de l’ib-salut i de l’Agència Tributària, pel que fa a
les seccions 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
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secció 25, 31, 32, 34, 36, 71, 73, 76, 77 i 78. Les entitats de dret
públic números 1, 2, 3, 4 i 5; la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, l’11, la
12, la 13, la 14 i la 17. Les societats públiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 i 12. Les fundacions 1, 2, 3 i 5; la 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19 i 20. El Servei de Salut de les Illes Balears,
secció 60. Les entitats de dret públic dependents de l’ib-salut 15
i 16. Les fundacions dependents de l’ib-salut 17 i 18. L’Agència
Tributària de les Illes Balears, secció 50.

Passam a votar. Votam.

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

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010. Es
faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions
i modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió. I ara
sí que poden aplaudir.

(Aplaudiments)
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