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EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix començarem. Bones tardes a tots, senyores i
senyors diputats. Començarem la sessió de la comissió d’avui,
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions,
que ja sé que sí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, gràcies, president, Gabriel Martí substitueix Carlos
Veramendi. 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. No n’hi ha... sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, president, Miquel Jerez substitueix Vicent Serra.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2012.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, sent-hi tots passam a debatre l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui que relatiu a dictaminar el Projecte de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012. 

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en divuit apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de la
ponència. Així mateix, es recorda que les possibles noves
esmenes que es presentin tendents a aconseguir un acord per
aproximació entre les esmenes ja formulades s’hauran de
presentar per escrit. També es comunica als grups parlamentaris
que les votacions es realitzaran al final de cada debat. 

Passam, idò, al debat número 1 del text articulat, l’articulat
i les disposicions addicionals del dictamen del projecte de llei.
A l’articulat i a les disposicions addicionals es mantenen les
esmenes següents: a l’article 5, habilitació i desglossament
d’aplicacions pressupostàries, RGE núm. 5146, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 6, crèdits
ampliables, RGE núm. 5147, 5148, 5149 i 5150, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; la 5449, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
i la 5448, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A l’article 8, normes
especials en matèria de modificacions de crèdit, RGE núm.
5151, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 9,
autorització i disposició de la despesa, RGE núm. 5152,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 11,
despeses del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta dels ens
integrants del sector públic autonòmic, RGE núm. 5153,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; i la RGE núm.

5169, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista. A
l’article 11, despeses del personal al servei de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta dels
ens integrants del sector públic autonòmic, RGE núm. 5153,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; i RGE núm. 5169,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 12,
retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels
alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la
Sindicatura de Comptes, RGE núm. 5450, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A l’article 13, indemnitzacions per raó del servei dels
membres del Govern i dels alts càrrecs, RGE núm. 5451, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A l’article 14, indemnitzacions per raó del
servei, règim general i supòsits específics, RGE núm. 5171, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 21,
tributs, RGE núm. 5475, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

A la disposició addicional segona, suspensió per als anys
2011 i 2012 de l’actualització de quanties a favor dels consells
insulars, RGE núm. 5154, del Grup Parlamentari Socialista; i
5452, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. A la disposició addicional quarta,
actualització específica de determinades taxes portuàries, RGE
núm. 5155, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i
RGE núm. 5453, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició
addicional cinquena, Pla d’estabilitat laboral, RGE núm. 5470,
de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca; i RGE núm. 5471, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A la disposició addicional sisena, suspensió i
modificació d’acords, RGE núm. 5167 i 5168, de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista; la 5473, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 5476, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 5474, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A la disposició addicional novena, fons de
colAlaboració econòmica amb les entitats locals, RGE núm.
5156, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i 5454, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A la disposició addicional tretzena,
reorganitzacions administratives i liquidació dels pressuposts
generals 2011, RGE núm. 5158, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista. A la disposició addicional dissetena,
Institut d’Estudis Autonòmics, RGE núm. 5159, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista. 

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals: RGE núm. 5157, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; i 5172, també d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista.
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Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Intentaré parlar o referir-me
agrupades a aquelles esmenes que així cregui que ho pugui fer.
Bé, entrant directament en la defensa de cada una de les
esmenes, dir que la primera, la 5146, proposa un canvi que és
pràcticament gramatical perquè hi ha en aquest article 5, a
l’apartat 2, paràgraf 1, una frase on diu “... implica,
implícitament...” que queda una mica redundant i, per tant,
proposam que se substitueixi per dues paraules que queden més
clares, per “... suposa, implícitament...” i d’aquesta manera ens
estalviam aquesta redundància.

Ara vull referència a les esmenes 5147, 148, 149 i 150 que
són quatre casos on proposam la incorporació de nous apartats
o de noves lletres al tema de partides ampliables. Si és ver que
és desitjable que no sigui un llistat extremadament exagerat el
de les partides ampliables ens trobam amb les circumstàncies
que en algunes d’elles, des del nostre punt de vista, es fa
d’alguna manera necessari que sí figurin a aquest apart
d’ampliables, no hi són, i això és el que proposam. Fan
referència a aquells crèdits que van destinats a fer efectius
serveis transferits als consells insulars i que figuren a la secció
32 dels pressuposts, un tema on el conseller també s’ha mostrat
sensible i, de fet, va assegurar que buscaria la fórmula per
recuperar o aportar els fons que fossin necessaris perquè la
partida destinada al pagament de bonificacions al cost del
peatge del túnel de Sóller és clar que és insuficient i entenem
que, en aquest cas, també seria desitjable que figuràs com a tal
si efectivament es vol modificar i fer-hi una major aportació que
figuri com a partida ampliable.

El mateix passa amb aquelles partides que van destinades a
la bonificació de transport marítim i que també ha estat
reconegut per part del conseller que és insuficient i que la
partida que hi ha és simplement d’1,5 milions, quan parlam
d’una partida que hauria d’anar entorn als 8 milions d’euros. Tot
això fa necessari també que si al llarg de l’exercici es considera
que s’ha de facilitar la fórmula per aportar aquesta diferència,
el fet que figuri aquesta partida com a ampliable, també és
desitjable. El mateix entenem en aquells crèdits destinats i que
es refereixen a satisfer subvencions i ajuts del Pla d’habitatge
que correspon al capítol 7 del programa corresponent
d’arquitectura i habitatge d’aquest pressupost.

Llavors tenim dues esmenes, la primera és la 5151 que
proposa d’alguna manera una millora en el control i en
l’exercici de transparència d’aquesta gestió pressupostària. Amb
la primera, la 5151..., proposam afegir un nou punt que entre
altres qüestions faci referència, quan l’import de les
modificacions que aquí es proposen superi un 5% del total de
crèdits inicials i en aquest cas i a proposta del servei..., perquè
fa referència al Servei de Salut de les Illes Balears, la proposta
del mateix servei de salut, han de ser autoritzades per la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, entre altres coses perquè és
una fórmula que ja s’utilitzava i que entenem que no perjudica,
sinó que en qualsevol cas aporta i millora aquesta fórmula de
control pressupostari.

Quant a la 5152, estam exactament en el mateix, ja que
parlam d’expedients de concessió de subvencions que es
tramitin a l’empara de l’article 7 del text refós de la Llei de
subvencions. Entenem que també passa el mateix i s’ha d’afegir
aquest nou punt perquè tengui un millor control pressupostari en
un tema que realment és polèmic com és el de les subvencions
i en aquest cas parlam de subvencions de quanties superiors a
30.000 euros. 

Dic que és polèmic perquè s’ha utilitzat el tema de les
subvencions a vegades amb una insuficient coherència de
discurs adjudicant a l’anterior govern un cert mal ús d’aquestes
subvencions i entenem que aquesta fórmula, que proposa
controlar precisament aquest apartat de subvencions, estaria bé
que figuràs també en aquesta llei de pressuposts.

Pas ara directament a cinc esmenes que fan referència a
qüestions salarials i retributives. A la primera, la 5153, el que
feim és proposar fixar un sostre a un complement com el de
productivitat, si bé és cert que en aquest pressupost tret de la
secció 11 no s’ha pressupostat cap quantia per a aquest concepte
retributiu, està bé que com ve fent o ve passant tradicionalment
es fixi a la Llei de pressuposts la limitació general que seria bo
que es mantingués i això és el que proposa aquesta esmena.

A la segona, la 5169, també parlam d’establir un cert criteri
i quan parlam que en aquest moment es demana contenció...,
creim que és necessari establir limitacions sobretot en un tema
com és el sou, sous més elevats, i que també s’han de poder
establir als complements específics. Per tant, seria bo -entenem,
per part nostra-, és indispensable que s’estableixi un límit en
aquests aspectes que figura a l’esmena i en el seu moment
també argumentarem amb més amplitud a què ens referim, i
segurament no serà en el dia d’avui.

 L’esmena 5171, també va en aquesta mateixa línia. Pretén
únicament recuperar una frase que sí existia a la Llei de
pressuposts de 2010 i que establia un sostre a les
indemnitzacions per assistència als consells d’administració. Es
va establir un sostre de 200 euros bruts, màxim, com a
indemnització per assistència a aquests consells i no entenem,
si sistemàticament i reiteradament per part del Govern es ve
parlant d’austeritat i contenció, com una de les coses que
resulten curioses d’aquest nou pressupost és que s’elimina
aquest sostre d’indemnització i, per tant, aquestes poden tornar
ser de quanties, algunes, clarament exagerades. 

La 5172 fa referència a la retribució del director de
l’Advocacia i del director o la directora de l’Institut d’Estudis
Autonòmics que, si bé s’assimilen en rang a un director general,
ens trobam que fins ara... o el que correspon a retribucions
d’alts càrrecs que seria el seu cas haurien d’anar a l’article 10 i
aquí s’atribueixen i s’imputen a l’article 12. Entenem que
aquesta no és la correcta imputació d’una despesa d’un alt
càrrec que és el que entenem que acaben sent aquests dos llocs
concrets que s’assimilen a rang de director general i, per tant,
proposam que s’imputi a l’article que li correspon.
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Finalment en aquest bloc, simplement també hi ha una
assimilació... que és a la disposició addicional 17, que ara... -un
segon- ... sí, fa referència a la direcció de l’Institut d’Estudis
Econòmics on també es diu que s’assimila al rang de director
general, però entenem que no es fa referència o no té la mateixa
consideració en el que correspon al salari o al sou que ha de
percebre aquest alt càrrec. Per tant, seria bo que, al mateix
temps que queda clar que queda assimilat al rang de director
general, que el sou que li correspon o que cobrarà per aquesta
gestió en aquest càrrec també sigui el que correspon al director
general.

Finalment, per anar acabant, hi ha un bloc que fa referència
a la recuperació d’aquelles aportacions que es feien
tradicionalment als ens locals, en aquest cas als consells i als
ajuntaments, i que s’han suprimit en aquesta llei de pressuposts.
Una d’elles fa referència a la bestreta que hi havia, que era de
4,5 milions per a Menorca i Eivissa i de 37,5 milions per a
Mallorca, i que entenem que s’ha de mantenir amb les mateixes
condicions que s’havia fet en el pressupost de 2012. I també
entenem que s’ha de suprimir la disposició addicional que fa
referència a la congelació de les actualitzacions de les quanties
dels consells i a les actualitzacions de la quantia de
manteniment de residències com és Cas Serres i un altre
conveni que tenia el Consell Insular de Mallorca en les mateixes
condicions i que la mateixa disposició també congela.

El mateix passa amb les aportacions que s’han de fer als
ajuntaments on, via d’aquest nou pressupost, es redueixen del
0,7 que marca la llei al 0,5. Entenem que no és necessari que
castiguem aquestes entitats locals i que els facem pagar, a elles
més que a ningú, la situació de crisi, per tant, entenem que és
necessari que es recuperin les aportacions que es feien.

La 5155, també proposam suprimir-la perquè és la que fa
referència a l’increment de taxes portuàries. Crec que no parlam
només -com podria pensar algú- d’allò que pot afectar les taxes
d’amarraments d’embarcacions -petites o grosses, això sí que ho
podríem entrar a debatre-ho-, però si, tal com es proposa, aquest
increment de taxes afecta linealment moltes més coses, entre
aquestes al transport de passatgers, mercaderies i fins i tot les
confraries de pescadors. Entenem, per tant, que l’hem de
suprimir.

També proposam la suspensió d’alguns acords, en aquest cas
en els punts 3 i 4 de la disposició addicional sisena, i ho feim
mitjançant les esmenes 5167 i 5168, que fan referència a acords
que es modifiquen en aquest cas de les compensacions que
s’aportaven per part de la conselleria, en aquest cas als
funcionaris del Servei de Salut, i que vénen retallades,
concretament en aquests punts 3 i 4 d’aquesta disposició
addicional, i que retallen la massa salarial als que fan referència
del 0,9 al 0,6. Per tant, proposaríem per un costat que es
mantengui aquest 0,9 de la massa salarial que afecta aquest
acord al qual fa referència la disposició addicional i el mateix en
el cas del punt 3, que fa referència també a una qüestió que, si
bé ha estat modificada en ponència per aportació d’una esmena
del Partit Popular, entenem que és insuficient perquè es refereix
a l’aportació que es fa des de la conselleria per a aquells
funcionaris del Servei de Salut que estan de baixa i que fins ara
es cobria des del primer dia, i es proposa a partir d’ara que no
sigui així i els tres primers dies no es cobrarien; en qualsevol
cas, i a pesar de la modificació, que entenem que no és suficient,

que s’ha fet des del Grup Popular, per minimitzar els efectes
d’una proposta que va ser acordada per unanimitat de tots els
sindicats, i he de dir que tots els sindicats sense exclusió també
reclamen que es mantenguin les condicions d’aquests acords.

I finalment la darrera esmena que defensam en aquest
apartat és la 5158, que fa referència a la disposició addicional
tretzena, apartat primer, paràgraf segon, on es diu que
s’autoritza el Govern perquè liquidi un pressupost de 2011, i en
aquest cas entenem que s’hauria de modificar al redacció perquè
no és correcte liquidar un pressupost que prèviament no ha estat
aprovat. Per tant la nostra proposta és que es liquidi un
pressupost de 2011 una vegada hagi estat aprovat.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Mitjançant les esmenes 5449
i 5448 pretenem completar el llistat de partides ampliables en
aquelles partides que fins i tot el mateix govern i el Partit
Popular han reconegut que són insuficients, com puguin ser les
bonificacions en matèria de transport, subvencions del peatge
del túnel de Sóller, però també els serveis transferits als consells
i a les partides del personal. I d’altra banda amb totes les
retallades que ha fet el Govern i que sembla que continuarà fent,
i abanderant amb una bandera d’austeritat, entenem que no té
sentit que justament sigui ampliable la partida destinada a alts
càrrecs, i per això demanam que deixi de ser-ho.

Seguint amb l’austeritat, amb l’esmena 5450 pretenem que
els sous i els complements específics d’alts càrrecs no
s’incrementin, i en aquest sentit demanam que es congelin
almanco, que no s’incrementin als nivells que posa el projecte
de pressupost. I amb la 5451, i amb la intenció d’estalviar de per
tots els costats i que en temps de crisi, i ja que es fan retallades
s’hauria de retallar pertot, entenem que el Parlament també es
podria estalviar les dietes per assistència a les sessions del
Parlament dels consellers del Govern.

Després amb la 5475 la nostra proposta és que en temps de
crisi i d’austeritat és important assegurar, garantir uns ingressos
suficients per evitar més retallades, i sobretot per impulsar
l’economia i crear llocs de treball, i és per això que proposam
una sèrie de modificacions d’impostos en el sentit que la
comunitat pugui recaptar més doblers i destinar-los a coses molt
necessàries; hi ha unes propostes de les transmissions
patrimonials, en successions i donacions, en el tram autonòmic
d’IRPF, que en global podrien suposar uns ingressos nous d’uns
22 milions d’euros. Ja sabem que el Partit Popular no és
partidari d’incrementar impostos, però de qualque banda surten
els doblers que manegen els governs, i de fet surten bàsicament
dels impostos que paguen els ciutadans, i pensam que uns
impostos progressius, que pagui més qui tengui més, sobretot en
aquests moments de dificultats és allò més just.
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Després amb l’esmena 5452 demanam suprimir la disposició
addicional segona, que és una disposició que pretén suspendre
l’actualització de les quantitats destinades als consells insulars.
És a dir, els costos s’incrementen; per tant si no s’aplica
l’actualització passarà que el manteniment de centres com Cas
Serres o tots aquells programes que es duen a terme amb
convenis amb el Consell de Mallorca per temes socials,
significaria condemnar precisament el consell a aplicar encara
ara més retallades i eliminar serveis que són essencials per als
ciutadans, especialment per als ciutadans amb més dificultats.

Amb la 5453 pretenem que les taxes portuàries es posin al
nivell de l’increment de les altres taxes que proposa el Govern,
que és l’IPC acumulat d’aquests dos anys, perquè no entenem
que el Partit Popular no vulgui actualitzar els costos de les
transferències als consells, que no vulgui incrementar impostos
a qui més té, i que en canvi no tengui cap mania a incrementar
taxes a qui es guanya la vida amb un jornal, amb la seva feina,
com per exemple puguin ser els pescadors, o no entenem com
tengui tant d’interès a incrementar els costos de la insularitat.
Per tant pretenem això, que aquest 15% que pretén incrementar
de taxes portuàries quedi en el 3,8% de l’IPC d’aquests dos
darrers anys, que creim que és més que suficient.

Després hi ha unes esmenes, la 5470, la 71 i les 5473, 5476
i 74, que fan referència a temes laborals, que ja en parlarem en
el debat a plenari a no ser que el Partit Popular tengui interès a
acceptar-les. 

I finalment la darrera d’aquest primer bloc és la 5454, que
fa referència al fons de colAlaboració econòmica amb les entitats
locals. Tots els partits, de sempre i especialment a la campanya
electoral, hem anat dient que els ajuntament són les
administracions que més pateixen perquè, pel fet de ser les més
properes als ciutadans, són les que donen més serveis
precisament per la pressió dels ciutadans; fins i tot vàrem sentir
el president d’aquesta comunitat quan prenia possessió del seu
càrrec que deia que volia ser el batle de les Illes Balears, i ja
començam a pensar que realment vulgui quedar tot sol de batle,
perquè la reducció d’un 28,5% en l’aportació de la comunitat als
ajuntaments d’aquestes illes no només significa una deslleialtat
amb els batles i amb els municipis i amb els ciutadans, sinó que
també és escanyar encara més aquesta institució més propera als
ciutadans i que els ofereix uns serveis que ells reclamen dia a
dia.

Per tant ara esperarem a veure si el Partit Popular és sensible
a alguna d’aquestes coses que ell havia predicat durant molt de
temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. En el torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps per un
temps també de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. De moment el Partit Popular no
aprovarà les esmenes presentades. Açò no vol dir que en el ple
se’n puguin aprovar algunes, però en principi avui votarem en
contra de les esmenes perquè entenem que el que s’ha presentat
no millora el text, el text presentat pel Govern, no aporten
solucions, algunes d’elles fins i tot poden dificultar l’execució
dels pressuposts, uns pressuposts que són difícils. Si l’any 2009,
quan es presentaven els pressuposts del 2010, ja els grups que
donaven suport al Govern deien que els del 2010 eren uns
pressuposts molt difícils, ja es poden imaginar com de difícils
són els pressuposts del 2012, uns pressuposts, lògicament,
fortament restrictius, austers, on es prima molt el control
pressupostari, i precisament aquest text articulat va en aquest
sentit, és a dir, de prendre mesures de control pressupostari
perquè la mateixa aplicació dels pressuposts no sofreixi amb el
temps desviacions importants.

El text articulat ja ho diu també molt bé: els eixos bàsics
d’aquest pressupost, és a dir, les polítiques en què més incidirà
el Govern dins l’any 2012, seran assistència sanitària, educació
i protecció social. Són els eixos fonamentals i bàsics d’aquests
pressuposts, i per açò els pressuposts dedicaran 3 de cada 4
euros de despesa no financera.

Partides ampliables. De partides ampliables passam dels
pressuposts del 2010, en què n’hi havia 18, a 8, i vostès
continuen volent més partides ampliables. No és el nostre camí.
La idea és que les partides ampliables siguin les mínimes,
mínimes possibles, limitades a qüestions tècniques; ho deia el
vicepresident fa dos plens: els triennis, seguretat, danys per
catàstrofes i coses molt concretes i molt determinades. Açò són
les partides ampliables, i la resta són partides que s’han
d’ajustar als doblers que tendrà aquella partida. No podem
gastar més, perquè si començam a ampliar partides ampliables,
a posar més partides ampliables, és el que passava abans: més
despesa, s’ampliaven i s’ampliaven, i açò no ens condueix jo
crec que a res.

En el text articulat, per tant, s’estableixen mesures de control
pressupostari, s’estableixen mesures d’austeritat i de control de
la despesa...; per exemple tampoc no podem estar d’acord amb
la proposta que fa el PSM d’augmentar impostos. No és aquest
el nostre model; el seu model, ja ho veim aquí amb les esmenes
presentades, és partides ampliables i més despesa i increment
d’impostos. I vostès diran “és que incrementau les taxes”; però
és que és molt diferent, les taxes és un servei que es dóna i per
tant es paga per aquell servei, i un impost no, no reps un servei
a canvi. O sigui que són qüestions jo crec que molt diferents.

Parlaven també d’aportacions als consells, Llei de
finançament. Hi ha una esmena presentada pel Partit Popular on
es donen 25 milions al Consell de Mallorca, 3 al Consell de
Menorca, 3 al d’Eivissa, i amb un compromís ferm d’aprovar
dins el 2012 la Llei de finançament, perquè si no s’aprova dins
el 2012 aquesta llei de finançament haurem de tornar aquests
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doblers, que em sembla una mesura correctíssima, molt correcta
perquè ens obligarà a posar-nos d’acord per fer aquesta llei de
finançament, i dintre dels criteris d’austeritat, de restriccions
d’aquests pressuposts, el Govern farà un esforç més per
transferir una sèrie de partides als consells insulars. I lògicament
dintre d’aquests criteris d’austeritat, dintre d’aquests criteris
d’intentar reduir les despeses, les transferències als consells no
s’actualitzaran. Ens hem d’estrènyer el cinturó tots. Ja sé que
vostès voldrien que no ens estrenyéssim el cinturó i que tots fos
ampliable, i que tot s’actualitzés, i que..., però un govern
rigorós, seriós i realista no farà açò, no fa açò, i aquest govern
no ho farà.

Em fa molta gràcia sentir la Sra. Mascaró quan diu que els
ajuntaments són les administracions que més pateixen. Sí, sí,
són les que més pateixen, però vostès no van tenir cap problema
dins l’any 2011 per fer una modificació de crèdit i dels 42
milions, aproximadament, que anaven al Fons de cooperació
local i a la Llei de capitalitat, llevar 18.800.000; i després, no
contents amb açò, en van bloquejar 10.300.000 més. Vostès, tan
sensibles amb els ajuntaments, dels aproximadament 42 milions
que havien d’anar als ajuntaments en van deixar 13; açò és la
realitat, vostès tan sensibles. Aquest govern, i les a partides surt,
farà front..., dins enguany farà front al 75% del Fons de
cooperació, pagarà el 75% del Fons de cooperació, i l’any que
ve pagarà el 25% que falta i el cent per cent corresponent al
2012. Açò és la sensibilitat del Partit Popular enfront dels
ajuntaments. Açò surt als pressuposts, aquesta és la realitat.

Després comentaven també, bé, les taxes portuàries, que
s’amplien un 15%. Escolti, és el que hi ha. Aquest govern
necessita també ingressos, lògicament; es dóna un servei i es
paga per aquest servei. 

Hi ha algunes esmenes que jo crec que compliquen més que
agiliten, per exemple, per dir-ne una, la 5151 en matèria de
modificacions de crèdit, és a dir, es complica la tramitació. 

Jo crec que en conjunt i amb les esmenes presentades pel
Partit Popular el text millora substancialment, compleix amb
l’objectiu que no és altre que tenir uns pressuposts molt
controlats, uns pressuposts reals, austers, de control de la
despesa, és a dir, s’aplica una sèrie de controls molt concrets
quant a despesa, moltes decisions han de passar per l’Oficina
Pressupostària, moltes decisions han de passar per
Vicepresidència Econòmica... Ja no es gastarà alegrement, açò
no passarà dins el 2012, ja no es gastarà alegrement.

En definitiva, i repetesc, el Partit Popular no aprovarà les
esmenes presentades, sempre oberts perquè en ple algunes
d’elles es puguin... Clar, hi ha qüestions -algunes són
simplement modificacions de paraules- hi ha algunes qüestions
que segurament en el debat de ple es puguin aprovar o mirar de
poder incloure, però en principi i avui nosaltres hi votarem en
contra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En el torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. La proposta d’aprovació o de no
aprovació, en aquest cas, d’esmenes per part del Partit Popular
era previsible. Diu molt també del que ens espera quant al tema
de gestió pressupostària; evidentment queda totalment aparcat
qualsevol proposta que pugui suposar consensuar, negociar
absolutament res. És curiós, el Sr. Camps ha fet referència que
és veritat que hi ha una esmena que simplement proposa un
canvi de paraula, perquè és un ajust gramatical, quasi quasi, i a
dia d’avui en comissió ni tan sols aqueixa no pot ser aprovada;
no sé si això pot suposar un greu perill per a l’estabilitat
pressupostària, però en qualsevol cas esper que es tengui, com
a mínim amb aquesta o amb alguna semblant, una major
sensibilitat de cara al plenari.

I entrant en algunes consideracions concretes que ha fet el
Sr. Camps, portaveu del Grup Popular, he de dir, per exemple,
que el tema de l’increment del 15% de les taxes portuàries, jo
vull recordar que ha estat el Partit Popular que tradicionalment
s’ha mostrat contrari a aquests increments de taxes que anassin
a gravar d’alguna manera aquells punts que són de pas de
passatgers, que poden ser residents o no residents, i fins i tot
també turistes, i en aquest cas totes aqueixes situacions vendran
afectades per aquest increment del 15% d’aquestes taxes
portuàries, amb la qual cosa s’està fent el contrari del que
s’havia vengut reclamant fins ara en aquest aspecte.

Sobre el tema de les partides ampliables, és cert que s’ha
d’intentar reduir-les tot allò que sigui possible, però és que
aquelles propostes que parteixen com a mínim del Grup
Parlamentari Socialista d’incorporar com a partides ampliables
són qüestions que els mateixos consellers, en compareixença
parlamentària en aquesta mateixa comissió, han reconegut que
són insuficients, i vostè em diu que no es pot gastar ni un euro
més del que hi ha en el pressupost. A mi m’agradaria que algú,
si no vostè com a mínim si ho demana vostè potser li fan cas i
li contaran, però sí des de la conselleria, algú li podria contar
com pensa fer front a la despesa previsible quant a subvencions
de residents en transport marítim, que tenim clar que hi ha una
despesa mínima de 8,5 milions d’euros, i el pressupost només
en contempla 1,5; digui’m vostè, si aquesta partida no és
ampliable, en el seu moment com s’ho faran perquè es gasti
únicament i exclusivament en aquest concepte de subvenció de
resident 1,5 milions i què passarà amb els altres 7 milions que
farien falta.

El tema de les bestretes. Miri, jo crec que segons podem
deduir del seu comentari quasi ha vengut a dir que la necessitat
de l’aprovació d’un nou model de finançament dels consells
insulars és responsabilitat quasi única i exclusiva dels consells
insulars, perquè és a ells a qui s’està fent pagar la inexistència
de la voluntat, per part de tots, ja no diré d’un, en aquest cas sí
que se’ls castiga quant a la inexistència d’aquest nou model de
finançament, tan necessari per als consells insulars. I crec que
el Govern té alguna cosa a dir-hi i a fer i en aquest cas
simplement s’està carregant la responsabilitat, la culpa damunt
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els consells, vostè mateix ho ha dit, l’esmena que presenta el
Grup Popular té trampa, perquè en cas de no estar aprovat
aquest nou model, abans del 31 de març del 2013 s’haurà de
retornar i no sé què tendrà de bestreta aquesta aportació que
s’havia fet als consells i com s’arreglaran per una qüestió que
supòs que tendran gastada, per via pressupostària, com
s’arreglaran per tornar-la, si no és per via d’endeutament, ja
veurem com.

I una darrera consideració en referència a aquesta millora del
finançament, nosaltres hem presentat algunes esmenes perquè
entenem que, efectivament, es castiga amb aquest pressupost els
consells i els ajuntaments i hi ha un fet que entenem que és clau
i a mi m’agradaria que es tingués en compte. Sr. Camps, el
Govern balear presenta un pressupost amb un increment d’un
8,5%, comparat amb el de 2010, i entre les coses que hem de
tenir en compte és que hi ha una millora de l’aportació de
l’Estat de més de 400 milions d’euros gràcies al nou model de
finançament. I resulta que aquest mateix govern que rep un
increment de més de 400 milions d’euros, com a producte d’un
nou model de finançament, en lloc d’ajustar el model de
finançament que necessiten els consells també per funcionar
amb un mínim de dignitat, el que fa és castigar-los i ell rep més
de l’Estat, però quan li toca al Govern aportar als consells, el
que fa és retallar-los, no la millora, sinó allò que tenen a dia
d’avui, que és retallar-los el que els toca. I això entenem que és
injust i per això aquestes esmenes.

I, per acabar, simplement referir-me a les esmenes del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, votarem
favorablement les RGE núm. 5449, 6448, 6475, 5154 i 5474;
ens abstindrem a les RGE núm. 5450, 5453, 5470, 5471, 5473
i 5476, i avui votarem en contra de la RGE núm. 5451.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el suport
almenys a una part de les nostres esmenes del Grup Socialista.
Nosaltres en principi votarem totes les seves perquè entenem
que entre unes i les altres milloren moltíssim el text. 

I referent al Partit Popular, diu que no aprovarà avui
esmenes perquè no milloren el text, que tal vegada en el plenari.
Miri, en el plenari seran exactament les mateixes esmenes que
avui. Per tant, si no el milloren avui, ha de ser que vostès
tenguin unes ulleres millors d’aquí a dimarts de la setmana que
ve i s’ho mirin d’una altra manera, però seran exactament les
mateixes esmenes. 

Vostès poden dir que no aporten solucions, que poden
dificultar l’execució dels pressuposts. Vostès diran el que
trobaran, però... I després diu que els eixos bàsics d’aquests
pressuposts són precisament, l’assistència sanitària, l'educació
i la protecció social. Jo li dic que ho haurien de ser, però no ho
són, amb aquests pressuposts no ho són, de cap manera.

Que les partides ampliables no són el seu camí; de fet, si les
institucions, les administracions i els diferents governs
haguessin tengut la seguretat que arribarien els doblers que
creien necessaris per dur endavant els seus projectes, no n'hi
hauria hagut mai de partides ampliables. Però els governs saben
a finals d’any quan elaboren el pressupost de l’any següent, que
no acaben de quadrar perquè no tenen garanties segures
d’ingressos. I per això, es declaren algunes partides ampliables,
que vol dir que aquestes, si n’arriben més, aquestes són les
segures allà on n’hem de posar. I és curiós que no hi vulguin
posar les bonificacions del túnel de Sóller, quan s’ha reconegut
que no hi ha doblers; que no vulguin bonificar el transport
marítim, que grava la insularitat, que no hi vulguin posar partida
ampliable; en canvi, hi mantenguin els alts càrrecs. Perdoni? No
hi ha austeritat? No hem de llevar les ampliables? No diuen
vostès que basten? Per què han de tenir les partides d’alts
càrrecs ampliables? On és l’austeritat d’aquest govern? No digui
que no perquè sí que hi són! Nosaltres proposam precisament
retirar-ho.

El model del PSM és les partides ampliables, segons vostè,
i més imposts miri. Més imposts sí, sempre ho hem defensat i
cara alta, perquè els imposts es paguen en funció d’allò que
cadascú té. Si qualcú no té res, no paga res. I tant com més tens
més pagues. I qui té molt paga molt. Nosaltres entenem que això
és una manera justa d’organitzar la convivència. Vostè troba
que les taxes sí perquè és un servei que es dóna. Perdoni, les
autopistes costen milions i milions i han costat i no es cobra als
ciutadans per voltar per les autopistes i les han pagades també
amb els doblers de tothom. Per tant, per què han de fer pagar
més a un pescador que es guanya el jornal per deixar la barca i
posar les xarxes damunt el port i en canvi, qui té un porsche pot
anar per les autopistes totes les vegades que vulgui de franc? És
una altra manera de veure les coses, per exemple. I també es
gasta amb doblers de tothom. 

Per tant, els imposts graven qui més té, les taxes, per a
vostès és imprescindible pujar-les. En aquest moment nosaltres
pensam que un 15% als pescadors, als que fan feina a ports, al
transport marítim, a les mercaderies que encara faran més car
els vaixells que carreguen als ports de Ciutadella o de Sant
Antoni, no només la insularitat, sinó la doble insularitat. Per
tant, són maneres de veure el món i maneres de donar solucions
als empresaris i als emprenedors de les Illes. Ens hem
d’estrènyer el cinturó tots, menys els rics i el Govern, d’aquesta
manera que vostès proposen. La nostra sí que era una manera
d’estrènyer el cinturó una miqueta a tothom.

Li fa gràcia que la Sra. Mascaró digui el tema del Fons de
cooperació municipal. A vostè li pot fer gràcia, però li promet
que no hi ha cap batle del Partit Popular a qui n'hi faci gens ni
mica, gens ni mica! Perquè l’any que ve amb el cent per cent de
2012 i el 25% de 2011, rebran molts menys doblers que el 2010.
Miri si els en fa de gràcia als batles, això! Per tant, cadascú ha
de riure de les seves coses. 
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Que no es gastarà alegrement. Només faltaria! Que allò que
vulguin gastar, ho gastin alegrement, només faltaria! Amb les
retallades que han fet, amb el que fan patir els ciutadans, les
empreses, els emprenedors, damunt encara gastassin
alegrement. Per tant, em sap greu que no vegi res que en aquests
moments pugui millorar el pressupost, nosaltres continuarem
insistint, continuarem defensant les nostres propostes i cadascú
farà allò que trobi que ha de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular en torn de contrarèplica té la paraula el Sr.
Camps també per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia el Sr. Boned que el fet de
no aprovar avui cap esmena diu molt del que ens espera aquesta
legislatura, res de consensuar, res de negociar i res de res. Jo
repassant les actes de 2009 respecte del pressupost de 2010, en
aquesta mateixa comissió i debatent el text articulat d’aquella
llei, tampoc. Els partits que donaven suport al Govern no varen
aprovar cap esmena del Partit Popular. Per tant, com a mínim
empat en aquest tema.

Rallen que volen incloure com a partida ampliable el túnel
de Sóller i les subvencions al transport marítim. Escoltin, em
sembla, si no m’equivoc i si m’equivoc, corregeixin-me, que
tant a una com a l’altra hi ha en aquests moments 1,5 milions
prevists. Però és que vostès varen preveure 1 euro al túnel de
Sóller i 6 o 7 al transport marítim. Aquests són els pressuposts
de 2010. Nosaltres almanco preveim 1,5 milions. Molt més
d’allò que varen preveure vostès.

Rallen també del tema de la Llei de finançament. El que no
pot ser és que retardem la Llei de finançament -i torn a dir que
si m’equivoc m’agradaria que em corregissin-, em sembla que
era el 2007 o el 2008 quan el Sr. Manera, quan ja s’havia de fer
aquesta nova llei, el Sr. Manera va acordar no fer la llei i pagar
una quantitat als consells insulars. Bé, el que no pot ser és
allargar més en el temps aquesta situació en certa manera
irregular, s’ha de posar una solució, s’ha de posar un límit, i açò
és el que fa el Partit Popular. Enguany hi haurà uns doblers,
sempre hi quan hi hagi la Llei de finançament, una llei que s’ha
de fer i s’ha d’aprovar enguany.

Deia també el Sr. Boned, el pressupost de 2012 augmenta un
8,5% respecte del de 2010. Hi ha 450 milions de més respecte
del 2010 pel nou model de finançament. Però el Sr. Boned no
diu que tenim 780 milions d’euros de préstecs que hem de
tornar, d'amortització de deute i d’interessos, açò no ho diu. El
pressupost de 2012 té 310 milions menys que el de 2010. El
Govern manejarà 310 milions d’euros, és un pressupost
restrictiu, a pesar d’augmentar un 8,5% respecte del de 2010 i
a pesar de tenir els 450 milions del nou model de finançament.
Són uns pressuposts restrictius, tenim 310 milions menys per
gastar.

Diu també la Sra. Mascaró respecte dels crèdits ampliables,
jo li llegiré el punt del tema dels alts càrrecs. És una partida
ampliable, diu: “els destinats al pagament de retribucions a alts
càrrecs i el personal al servei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en concepte d’antiguitat i de complement específic
docent per a formació contínua...”. L’antiguitat, és a dir, no és
que puguem ampliar més alts càrrecs, no és que els alts càrrecs
hagin de cobrar més, no. Allò que és ampliable és l’antiguitat,
el concepte d’antiguitat. Ho diguin tot. A mi em sembla molt bé
que vostès vulguin fer demagògia damunt aquest tema, però la
realitat, el que posa el document és açò.

Diu la Sra. Mascaró, “sempre hem defensat l’increment
d’imposts”. Idò molt bé, continuïn defensant açò, nosaltres
defensam el contrari. I no ens va malament...

(Remor de veus)

I als ciutadans tampoc. Escolti, que millor no només no
augmentar imposts, sinó reduir-los. Ja estam en açò. És a dir, el
Govern del Partit Popular en aquests moments ja està en el tema
de fins i tot reduir imposts. Açò és el que motiva els empresaris,
motiva l’activitat privada i dóna llocs de feina i crea activitat.

Em sorprèn perquè ja va sortir algun ilAluminat que deia que
hauríem de pagar per poder conduir per les carreteres, i ara la
Sra. Mascaró ja ens dóna idees que voldria un impost per poder
circular per les autopistes o autovies. Escolti, a ca meva, a
Menorca, jo pag un impost de circulació, supòs que tenc dret a
poder anar per les carreteres...

(Remor de veus)

Pels carrers només? I per les carretes hauríem de posar un
altre impost? 

Jo crec que hi ha moltes qüestions que evidentment ens
separen. Avui hem vist i ja ho hem vist moltes vegades, dos
models, un model on s’intenta un control estricte dels
pressuposts, un control del dèficit, s’intenten polítiques
d’austeritat, de control de la despesa. I d’altres que volen
ampliar partides ampliables i altres que volen més despesa. Uns
que no volen apujar imposts i altres que sí. Són dos models
distints i cadascú que defensi el seu. 

Nosaltres amb aquests pressuposts crec que iniciam a
Balears una nova etapa, una nova via per veure si treim Balears
de la crisi que té, una crisi de la qual jo crec alguns en tenen
responsabilitat. I jo li voldria dir una cosa, no ens agrada haver
d’apujar les taxes portuàries un 15%, a ningú no li agrada haver
de fer açò. A nosaltres no ens agradaria per a res apujar imposts
i en alguns ajuntaments ho hem hagut de fer perquè no hi ha
més remei, i la gent ho ha de saber, tot açò ve motivat per una
herència rebuda. És a dir, si apujam imposts i taxes a
determinats llocs és per l’herència rebuda, per la situació
catastròfica en què ens hem trobat els comptes públics. Aquesta
és la realitat. Si poguéssim, si fos per nosaltres no apujaríem
taxes, no apujaríem imposts i fins i tot els davallaríem. Les
retallades que estam fent, els ajustos que estam fent als
pressuposts i a determinades partides són fruit d’una herència
rebuda. I aquesta herència té unes conseqüències que ara estam
sofrint i una d’elles -i ja ho he dit abans- és haver de pagar 780
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milions d’euros, 2 milions d’euros cada dia, en concepte de
devolució de préstecs i d’interessos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, se li ha acabat el temps fa una estona...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Idò dit açò ja n’hi ha prou. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Passam al debat número 1 bis, que són la resta de
disposicions, l’exposició de motius del dictamen del projecte de
llei. A la resta de disposicions i a l'exposició de motius es
mantenen les esmenes següents: a la disposició transitòria
primera, procediments en tramitació davant l’Oficina del
defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes
Balears, RGE núm. 5160, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; i RGE núm. 5455, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
RGE núm. 5163, 5164, 5162, 5161, 5173, 5174, 5175 i 5176, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i les RGE núm.
5456, 5457, 5458, 5460, 5459, 5461 i 5462, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A la disposició final primera, modificacions de la Llei
11/98, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les RGE núm.
5184, 5185, 5186 i 5165, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la RGE núm. 5463, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
i les RGE núm. 5464, 5465 i 5466, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
I, Sr. Secretari, sé que me n’acab de menjar una perquè l’he dit
a l’inrevés, però crec que tots ens entenem.

A la disposició final segona, modificacions de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears hi ha la RGE núm. 5177, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. A la disposició final tercera,
modificació de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la RGE núm. 5472, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A la disposició final cinquena, modificació
del decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, RGE núm. 5467, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició final setena, modificacions del text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, RGE núm. 5178, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. A la disposició final vuitena,
modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, RGE
núm. 5179, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista. A la
disposició final novena, modificacions de la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, RGE núm. 5180, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista. A la disposició final desena,

modificacions de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, hi ha la RGE núm. 5181, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista. A la disposició final
onzena, modificació del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de
les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, hi ha la RGE núm. 5182, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. A la disposició final tretzena,
modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual
s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2011-2014, RGE núm. 5183, de supressió, i 5468, també de
supressió, una del Grup Parlamentari Socialista i l’altra del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A la disposició final catorzena, extinció de l’entitat
Agència de la Salut Pública de les Illes Balears i del Defensor
dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears,
RGE núm. 5166, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
i 5469, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Esmena que postula
l’addició d’una nova disposició final RGE núm. 5170,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. A l’exposició de
motius hi ha les esmenes RGE núm. 5145, d’addició, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5447, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Dit tot això, passam a la defensa conjunta de les esmenes. I,
en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, i per
un temps de deu minuts, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Com que en aquest segon debat de
l’articulat crec que hi ha més esmenes que a l’anterior intentaré
passar més ràpidament a la defensa de les nostres esmenes. La
primera és la 5160, una esmena de supressió de la disposició
transitòria perquè  suposa la desaparició de l’Oficina del
Defensor de l’Usuari, cosa amb la qual no estam d’acord. 

Seguidament ve un bloc de vuit esmenes a la disposició
derogatòria, que proposen la derogació de diferents punts
d’aqueixa disposició derogatòria i entre elles hi ha la 5163 que
pretén la supressió dels pagaments anticipats de subvencions en
matèria de cooperació en el desenvolupament; la 5164 que
suposa l’eliminació de fet de l’Agència de Salut Pública; la
5162 que pretén suprimir les garanties dels drets dels usuaris; la
5161 que pretén la desaparició del Decret regulador del defensor
dels usuaris del sistema sanitari; la 5173 que significa
l’eliminació de l’exempció de pagament de taxes per part de les
entitats locals; la 5174 que elimina de la llei un apartat que en
concret fa referència a la possibilitat del pagament anticipat de
les subvencions concedides amb càrrec a matèries d’àmbit de
serveis socials; i la 5175 que elimina la possibilitat de rebre
compensacions econòmiques dins l’àmbit de participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals. I,
finalment, en aquest bloc, hi ha la 5176 que pretén l’eliminació
del decret que regula la prestació per a persones que han estat
sotmeses a tutela administrativa.
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A continuació tenim la 5170, que és una esmena que pretén,
una vegada presentada una esmena al debat anterior,
concretament la 5169, i per tal d’assegurar la limitació
pressupostària proposada en aquella esmena, s’entén necessari
introduir a la Llei de funció pública el límit màxim de
complement específic també. 

La 5184, la 5185 i la 5186 totes tres fan referència a la taxa
que s’aprova per a les proves de llengua catalana i entenem que
no són necessàries o correctes. La 5165, aquesta és segurament
la més coneguda, perquè és a la qual més s’ha fet referència a
les setmanes prèvies a aquesta comissió, que és la imposició
d’una taxa per expedició de targeta sanitària. Entenem que no
és de rebut tampoc els 10 euros que es fixen per a l’expedició
d’aquesta targeta i, per tant, proposam eliminar l’apartat 26
d’aquesta disposició final primera. En aquesta mateixa
disposició final, no, en aquest cas a la segona ve l’esmena 5177
perquè entenem que és innecessari modificar l’apartat 1 de
l’article 14 de la Llei reguladora del CES on diu que la
institució s’haurà de reunir ordinàriament semestralment en lloc
de trimestralment com ho feien fins ara i no entenem ni veim la
necessitat de modificar el criteri establert fins ara.

La 5178 ens sembla que tampoc el que es proposa no és
adient perquè suposa una modificació de la Llei de subvencions
que implica una minva de garanties i exceptua els principis de
publicitat i concurrència i estableix bàsicament un procediment
de concessió directa i va en contra d’aquells arguments utilitzats
pel mateix govern i pel Partit Popular quant al debat que ha fet
referència, precisament, al tema de les subvencions. La 5179
l’únic que fa és que pretén, la disposició final vuitena a la qual
es refereix aquesta esmena, pretén la modificació de la Llei
reguladora de l’Agència Tributària de les Illes Balears d’una
manera totalment contrària als principis d’economia, eficàcia i
eficiència i que va en contra de l’autonomia d’aquesta institució
i no ens acaba de quadrar ni entenem la necessitat de modificar
la gestió i la regulació d’aquesta agència tributària quan
segurament és dels organismes o de les entitats amb un resultat
més positiu des de tots els punts de vista des del moment de la
seva creació fins a dia d’avui.

L’esmena 5180 vull anunciar que la retiram, per tant,
quedarà fora. 

La 5181 la presentam per expressar el nostre desacord amb
el contingut d’aquesta disposició final desena que suposa la
modificació d’una llei que es va aprovar per via d’acord amb les
organitzacions sindicals i empresarials d’aquesta comunitat
autònoma i que ara es pretén modificar per la porta falsa de la
llei de pressuposts i no és segurament la millor manera de
modificar qüestions que havien estat prèviament consensuades
fent-ho ara de manera unilateral sense tenir en compte, en
absolut, a aquells afectats i que en el seu moment havien
participat d’aquest consens. 

L’esmena 5182, aquí es veu una mica quina és la realitat
d’aquest govern perquè es modifica un decret mitjançant una
llei per així evitar haver dur a terme el procediment d’elaboració
de  reglament al qual obliga la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma. Per tant, entenem
que no s’utilitza precisament la via que serviria i resultaria més
adient o necessària. 

Com aquest cas, al qual em refereixo, és l’esmena 5183, no
sembla adient que la via de la Llei de pressuposts sigui el mitjà
més adequat per modificar un altre decret aprovat pel Govern.

A la 5166 proposam la supressió de la disposició final
catorzena perquè estam en contra de l’extinció de l’Agència de
Salut Pública i del defensor dels usuaris del sistema sanitari.

Finalment, a la 5145, l’únic que proposam a l’exposició de
motius és..., estam d’acord en aquells que han de ser els
elements prioritaris a l’hora del pressupost de 2012, entenem
que no estaria de més fer una referència, encara que fos a un
segon nivell de prioritat, a algunes àrees que també han de ser
importants, molt especialment a la nostra comunitat autònoma,
com són el transport públic, la protecció del medi ambient, la
recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic. 

Dit això, queden per tant defensades les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista en aquest segon debat.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned.  Per a la defensa conjunta de les
esmenes del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, un temps de deu minuts per a la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sentíem fa un moment que hi
ha dos models distints i efectivament hi ha dos models distints,
hi ha gent que nomena coordinadors que no sabem què fan ni
què cobren i altres pensam que és millor mantenir figures
perfectament estructurades, perfectament definides i
perfectament regulades com són la del defensor dels usuaris del
sistema sanitari públic. En aquest sentit van les esmenes 5455,
5456 i 5457.

Amb la 5458 pretenem eliminar un apartat que elimina la
possibilitat de pagament anticipat de subvencions en matèria de
cooperació i altres. Entenem que el Partit Popular no vulgui
donar subvencions, pot ser la seva política, incrementat taxes,
però no pujar imposts ni donar subvencions, cadascú fa aquelles
coses que creu que ha de fer en el seu moment, maldament els
altres ho puguin patir, però eliminar la possibilitat de pagament
anticipat de subvenciona voldrà dir que moltes activitats, molts
de serveis que donen entitats perquè l’Administració no els
dóna, no es podran dur a terme si aquestes entitats no cobren
fins al final d’haver duit a terme tot el projecte. Per tant, crec
que aquí el Partit s’ho hauria de repensar i no eliminar aquesta
possibilitat de pagament anticipat.
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Per altra banda, hi ha tota una sèrie d’esmenes que proposen
eliminar punts de la disposició addicional primera, com la 5460,
la 59, la 61 i la 62, en el sentit d’eliminar l’exempció de taxes
a les entitats locals. Si no bastava que als ajuntaments l’any que
ve els donin manco doblers, a més a més, els faran pagar coses
que no havien pagat mai. Això és el partit d’aquell senyor que
volia ser el batlle de les Illes Balears.

Per altra banda, entenem que el decret que regula la
prestació a aquelles persones que han estat sotmeses a tutela
administrativa, que és un d’aquests que al llarg de l’any té un
cost de manteniment d’aquest servei ridícul comparat amb
moltes altres coses, crec que és bàsic que es pugui mantenir
perquè si no el servei donat pràcticament durant 18 anys, en
moltes ocasions, significa tirar-ho a la paperera perquè... si no
hi ha aquesta continuïtat.

Després amb les 5463 i 5464 pretenem que es mantenguin
l’exempció de les taxes de matrícula per a les proves de llengua
catalana. Entenc que el Partit Popular no està gens per la
normalització lingüística, però entenem que les persones
aturades, els jubilats, els discapacitats i les famílies nombroses
que estaven exempts de pagar la taxa, hi podrien continuar
estant.

Igualment amb la 5465, que és aquella que incrementa les
taxes de turisme, ni més ni manco que un 30%, pretenem
retornar simplement a l’increment de l’IPC. Crec que aquestes
alçades incrementar un 30% és no estar a favor del turisme, no
estar a favor de les persones emprenedores. Sincerament, obrir
un hotel, obrir un bar, obrir un restaurant, simplement un canvi
de titularitat de dia 31 de desembre de 2011 a dia 1 de gener de
2012 pugi un 30%, crec que el Partit Popular s’ho hauria de fer
mirar.

Mitjançant la 5466 insistim que la targeta sanitària no s’hagi
de pagar, per tant, insistim a eliminar aquesta taxa, aquest
principi de copagament. Crec que el Partit Popular per aquí
comença el copagament sanitari, fins i tot l’esmena que
incorpora, que s’ha incorporat en la ponència, del Partit Popular,
crec que encara és pitjor perquè lleva la possibilitat d’algunes
excepcions i ara a aquell a qui li caduqui després de 2012, però
paga abans, per tant, el Govern tendrà els doblers abans, pagarà
manco, però qui hagi de fer un simple canvi per ventura...,
perquè es canviï de domicili, per qualsevol cosa, haurà de pagar
dues vegades, en el mateix any, 10 euros i per tant, ja seran 20.
Sincerament, crec que és un abús.

Amb la 5472 demanam suprimir la disposició final tercera.
Ho hem llegit i rellegit i talment ens sembla vendre les cases i
anar a lloguer i crec que en aquests moments no és bo tampoc.

Amb la 5467..., no entenem perquè els consorcis no han de
complir la Llei de finances fins al 2013, un govern que parla
tant de ser auster, de transparència i, en canvi, als consorcis, els
permet... més endavant, ja ho veurem. Crec que si hem de ser
transparents, ho hem de ser per tots els costats.

La 5468, el president no és aquí, però com que és el seu
president i vostès ja li ho contaran i ell si es vol defensar, ja es
defensarà en el seu moment, no crec que en tengui cap
necessitat, sempre ens diu al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca que ens hem de llevar
els estereotips. Crec que un gest per part del Partit Popular seria
fer possible... suprimir la disposició tretzena que ajorna
precisament els terminis per concedir prestacions garantides a
la cartera de serveis. Això seria una bona manera perquè aquests
estereotips que creu el Sr. Bauzá que nosaltres tenim respecte
del Partit Popular no existissin.

La 5469 és una altra amb la qual insistim a mantenir la
figura del defensor dels usuaris del sistema sanitari públic.

I finalment la 5447 és una esmena molt simple de
l’exposició de motius que en aquella frase con diu “les
actuacions destinades a la prestació de serveis públics essencials
com ara l’assistència sanitària, l’educació i la protecció social
són els eixos bàsics del pressupost del 2012". Nosaltres entenem
que no ho són, però que sí que ho haurien de ser i per tant,
demanam substituir aquest “són” per “haurien de ser”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel torn en contra el Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps per un temps de
deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. També votarem en contra
d’aquestes esmenes, encara que sembli impossible o increïble,
però efectivament votarem també en contra, de moment,
d'aquestes esmenes.

La figura del defensor dels usuaris del sistema sanitari
públic és una figura que el Partit Popular, aquest govern, ha
considerat que era prescindible. El Partit Popular, el Govern, la
Conselleria de Sanitat ha considerat que no feia falta aquesta
figura i l’ha llevada dels pressuposts, un criteri com un altre,
que agradarà o no agradarà, però el Partit Popular ha cregut que
açò era convenient i, per tant, lògicament totes les esmenes que
facin referència a aquesta qüestió, són rebutjades, perquè creim
que aquesta figura és perfectament prescindible. Vostès poden
considerar el contrari i quan governaven segurament feien tot el
contrari, idò ja està, són criteris diferents. 
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Targeta sanitària. Hi ha una esmena, efectivament,
presentada pel Partit Popular perquè dins el 2012 qui la renovi
tendrà un descompte d’un 50%. La targeta sanitària algú va dir
que un plàstic, un tros de plàstic; no és un tros de plàstic, és una
targeta i tindrà un xip i tindrà tota una sèrie d’innovacions
tecnològiques que faran molt més útil aquesta targeta que
l’actual. Per tant és un avanç, és un avanç: hi haurà tot
l’historial mèdic dins la targeta..., crec que tot açò és un avanç.

I que açò té un cost, sí. Que a nosaltres ens agradaria que la
targeta fos gratuïta, també. Que no ens agradaria haver d’apujar
el 15%, com dèiem abans, de les taxes portuàries, sí. Que no ens
agradaria les taxes del català, també. Que no ens agradaria
apujar les taxes, sí. Però escoltin, és que no hi ha més remei, no
hi ha més remei. És a dir, feim uns pressuposts molt ajustats, i
tots els ingressos en petits conceptes són molt bons per poder fer
front, entre altres coses, a pagar associacions de discapacitats,
que a vostès tant els agrada sempre nomenar, i pagar tot el que
és acció social, tot el que és sanitat, tot el que és educació, etc.,
etc., etc. Que en altres condicions no apujaríem taxes? Sí, no les
apujaríem, però en les condicions amb què ens hem trobat els
comptes públics no queda més remei.

Subvencions. En tema de subvencions el Partit Popular per
norma, com a criteri general, la idea és reduir-les al màxim,
només donar subvencions en allò que sigui estrictament
necessari. La cultura de la subvenció que tant ha agradat als
partits d’esquerra, aquesta cultura s’està acabant, s’acabarà, i els
pressuposts són la prova evident que aquesta cultura de
subvencionar-ho tot ja no funciona, dins el 2012 ja no
funcionarà. I lògicament les subvencions, les que es donin, les
poques que es donin, s’han de donar amb criteris de lliure
concurrència com a norma general, si bé hi pot haver algunes
excepcions, excepcions que apareixen aquí i que són totalment
lògiques, és a dir, el que marca el text articulat són excepcions
completament lògiques. Ja els puc assegurar que aquest govern
les subvencions que doni seran molt menys que les que donava
l’anterior govern, les que doni a dit, sense lliure concurrència,
els puc assegurar que no arribaran als percentatges que vam
conèixer no fa gaire per l’informe de la Sindicatura de Comptes
del Consell Insular de Mallorca; els ho puc assegurar. Recordem
que el 80 i busques per cent de les subvencions donades pel
Consell Insular de Mallorca eren a dit, i governava la portaveu
del Partit Socialista en aquests moments en el Parlament. Bé,
amb el Partit Popular en aquest govern açò no passarà.

M’agradaria, perquè tal vegada és que no m’he expressat
suficientment bé i tal vegada no ha quedat prou clar: els
ajuntaments de Balears dins l’any 2012 no només no cobraran
menys que l’any passat, sinó que cobraran més, cobraran més.
I si hagués continuat el govern del Sr. Antich aquests
ajuntaments no haguessin cobrat res dins el 2011. I abans ho he
dit, és a dir, es van fer modificacions de crèdit, es van fer
bloquejos de partides, i els ajuntaments no havien rebut res, no
havien rebut res; tanta sensibilitat ara amb els ajuntaments, la
Sra. Mascaró sembla que amb els ajuntaments... Escolti, no deia
res vostè quan van bloquejar les partides o quan van fer
modificacions de crèdit i van deixar la partida pràcticament
exhaurida, no va dir res, i ara una sensibilitat tremenda amb el
tema dels ajuntaments. Ja li dic jo que els ajuntaments de
Balears dins el 2012 cobraran més que dins el 2011, entre altres
coses perquè cobraran el 25% del 2011 i el cent per cent del
2012.

I fa gràcia sentir..., sí, sí, fa gràcia perquè, clar, quan veus
determinades actituds i sents determinades paraules no pots fer
menys que apuntar un somriure, i és el cas que ens digui la Sra.
Mascaró que el Partit Popular no està a favor del turisme.
Escolti, el que han criminalitzat el turisme, els que han destruït
el turisme, els que han deixat el turisme per terra han estat
precisament els partits d’esquerres. Els partits d’esquerres són
els que han criminalitzat el turisme; aquests sí que no han fet res
en favor del turisme.

Després m’he fixat en una esmena de la Sra. Mascaró, la
5467, de supressió. Jo no sé si tal vegada..., amb el tema dels
consorcis. Jo li llegiré l’article, el tros...

(Remor de veus)

Idò jo li llegiré perquè sembla que no l’ha llegit prou bé.
Diu: “En tot cas, i pel que fa a l’exercici del 2012, els consorcis
han de posar a disposició de la Sindicatura de Comptes els seus
comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat en els 30
dies següents de la data...”, tal, tal, tal. És que vostè està en
contra que els consorcis posin a disposició de la Sindicatura de
Comptes els seus comptes anuals? Vostè demana la supressió
d’aquest article, vostè demana la supressió d’açò. 

Repetesc: jo crec que les esmenes en general no és que no
milloren el text, és que l’empitjoren, és que les esmenes que
presenten, lògicament imbuïdes de la seva ideologia, imbuïdes
d’aquesta major despesa, majors impostos, bé, responen a un
model en concret que és el seu. Nosaltres tenim un altre model
i nosaltres defensarem el nostre model, i el model és el que està
plantejat en aquest text articulat i és el que nosaltres aprovarem,
i per tant no tenim cap més remei que rebutjar les seves
esmenes.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam ara al tern de rèplica, i per part
del Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts
té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Miri, vostè pot tenir, Sr. Camps, tots
els arguments que cregui en les seves mans per defensar la
supressió del Defensor dels usuaris del sistema sanitari, però
miri el que li dic: no deixa de ser una mica sospitós, una mica
sospitós. No sé si aqueixa proposta passa tant per l’estalvi
pressupostari com per l’estalvi de la possible crítica o les
possibles reclamacions i protestes que poguessin arribar per via
d’aquest defensor de l’usuari, de tots aquests usuaris que es
veuran sense cap dubte afectats negativament per l’ample
ventall de retalls presentat en aquest pressupost a l’àrea de salut
pel govern del Partit Popular, Sr. Camps. Jo crec que més bé
van per aquí els tirs que per un estalvi real en matèria
pressupostària.
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Sobre la targeta sanitària, home, jo entenc que vostè ha de
justificar la necessitat d’aquesta taxa, que nosaltres no
l’entenem, però home, miri, ni l’anterior era una tros de plàstic
ni la seva és un iPad, li ho puc assegurar. Per tant siguem
raonables, entenguem les virtuts que tenia l’anterior targeta, que
en tenia; segurament tendria defectes però també tenia virtuts,
virtuts que estaven sense explotar en molts de casos, per tant era
una targeta a cost zero que encara tenia moltes possibilitats de
gestionar, mitjançant aqueixa targeta, aquelles necessitats dels
usuaris del sistema sanitari.

Diu vostè que no li agrada posar taxes i apujar taxes, que no
els agrada, que ho fan per pura necessitat perquè es trobaren el
que es trobaren. Ja els hem dit més d’una vegada que si no tenen
cap necessitat de continuar fent pagar sistemàticament als
mateixos, és a dir, a aquells que menys tenen, la situació i
l’aportació per intentar sortir d’aqueixa crisi, tenen una
possibilitat més clara: no posin taxes per a tots, posin un
increment impositiu per a aquells que més tenen i que per tant
poden pagar més que qualsevol altre dels que estan patint la
situació de crisi. Siguin coherents, apliquin una fiscalitat
progressiva, que supòs que saben què vol dir; si no ho haurien
de saber, i està molt allunyat dels comentaris que vostè fa, Sr.
Camps, en referència al fet que no els agrada apujar però que ho
han de fer per necessitat. No, es poden cobrir aquestes
necessitats d’altres maneres sense afectar aquests sectors més
perjudicats.

Tema de subvencions. És cert que s’ha de buscar un control
de les subvencions, és cert que un any rere l’altre la
recomanació de la Sindicatura de Comptes va referida a aquest
tema de subvencions, però no d’ara, eh?, ni del govern de la
passada legislatura; de tots els governs anteriors, del seu partit
també, vénen les recomanacions en els informes de la
Sindicatura de Comptes un any rere l’altre, i record que el seu
govern tampoc no va fer cap cas a les recomanacions. Jo vull
veure realment on arriba aqueixa proposta de reducció real, i si
serà una reducció real de les subvencions, perquè em fa l’efecte
que en aqueixa mateixa llei de pressuposts figura a l’articulat,
a les disposicions, alguna proposta que permetrà obrir quan a
vostès els sembli la porta, i aplicar un criteri de subvencions
discrecional que els interessi, a vostès. Si realment tenguessin
la intenció de retallar aqueixes subvencions no haurien deixat
una porta tan grossa oberta per exceptuar allò que inicialment
vostès diuen que volen fomentar.

Miri, sobre allò que toca als ajuntaments, que vostè també
hi ha fet referència, sap quina diferència hi ha entre el que
vostès plantegen i el que hi havia abans?, perquè vostè critica
que abans no rebien res i que ara almanco rebran, menys però
rebran alguna cosa, però sap quina és la diferència?; que els
ajuntaments, en funció d’una llei aprovada en aquest parlament,
tenen tot el seu dret a reclamar allò que els correspon per llei. A
partir del seu pressupost allò que tendran dret a reclamar serà un
retall, una aportació retallada d’allò que els correspon i que
tenen dret en funció de la llei que vostès modifiquen per pagar
menys als ajuntaments. Per tant entengui també quina és la
diferència entre quin dret tenen els ajuntaments i a partir de què
i amb quina llei s’han de regir per reclamar allò que els
correspon.

I sobre el turisme, miri, avui matí hi havia un diputat del seu
grup que a la seva intervenció deia a un altre diputat que
segurament devien caminar per carrers diferents. Jo la veritat
que no sé, Sr. Camps, vostè quina temporada turística ha tengut
l’oportunitat d’analitzar. Crec que pocs diputats d’aquesta
comissió saben quina temporada ha analitzat vostè. La darrera
del passat govern segurament és la millor temporada turística
dels darrers quinze anys, Sr. Camps. Què ha de venir a dir ara
que va ser el passat govern el que va enfonsar el turisme? No
diguem barbaritats. Està bé que defensem cadascú les seves
propostes, i que ataquem o que no aprovem les que fan els
altres, però d’aquí a manipular la realitat i pretendre estar per
damunt de les notícies de tots els organismes que treballen en
turisme en aquesta comunitat autònoma i fins i tot dels titulars
de tots els mitjans de comunicació una vegada acabada la
temporada, crec que hi va un bon tros i crec que no ha analitzar
vostè la temporada d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. BONED I ROIG:

Perdó, perdó, simplement una referència a les esmenes del
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. He de dir que
de les seves presentades, a la 5472 i a la 5467 ens abstindrem,
i a la resta d’esmenes presentades per aquest grup votarem a
favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Agraïm també el suport al Partit Socialista
a les nostres esmenes. Nosaltres donarem suport a les seves.

I referent al Partit Popular, és clar, el Partit Popular diu que
per a ells és prescindible el Defensor de l’usuari, que austeritat,
transparència i tot això prefereixen. En canvi no tenen cap
mania a nomenar coordinadors de salut de no sé què, que no
sabem quines funcions fa, no sabem quin pressupost té ni on
està assignat, i per no saber no sabem ni què cobra. Visca
l’austeritat i la transparència!, Sr. Camps. Aquest és el model
del Partit Popular, efectivament fan el que el Govern vol, i ara
hi podríem afegir el que li passa pels nassos. Això no és el
nostre model.
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Parlava dels ingressos de les taxes perquè ja li va bé amb els
petits ingressos poder pagar associacions de discapacitats i...
No, perdoni, els ingressos de les taxes no poden anar a pagar
serveis de discapacitats, pagaran els serveis que donen, però per
a altres coses, no. I qualsevol ingrés per petit que sigui és bo; és
ver que és bo, qualsevol ingrés per petit que sigui és bo, però és
que vostès hi renuncien. En haver aprovat el pressupost,
l’endemà, ja tenen un decret llei que ja està en vigor per
renunciar a més ingressos. Les modificacions tributàries que
presenten amb aquest decret llei és per renunciar a més
ingressos. Per tant, ni per a serveis socials, ni per a impuls a
l’economia, ni per crear llocs de treball; per tant no els volen,
els doblers per a segons quines coses.

Que s’ha acabat la cultura de les subvencions. Escolti, hi ha
molts apartats..., és ver que hi ha molt manco doblers per a
subvencions, però totes les conselleries conserven en els seus
objectius ajudes, subvencions... Per tant faci-s’ho mirar una
miqueta, també, perquè ho han de llegir tot, ho han de llegir tot.

I això que els ajuntaments l’any que ve cobraran més no us
ho creieu ni vós, ni vós, perquè voleu manco ingressos. Passen
del 0,7 al 0,5, per tant una quantitat molt..., el mínim, del 0,7 al
0,5. Perquè em diu ara “i a què li ve aquest interès pels
ajuntaments”? Em vaig barallar amb el Partit Popular, i el Sr.
Rodríguez al final em va donar la raó quan es va aprovar la Llei
2006, i ell havia posat el 0,5 i gràcies a nosaltres hi va posar el
0,7 de mínim. Per tant això que cobraran més no s’ho creu ni
vostè.

I llavors ens parla de criminalitzar el turisme. Per favor!, per
favor!, no digui dois, no digui dois. Qui retalla el pressupost de
Turisme és el Partit Popular, però amb molta diferència. Qui diu
que ha d’ajudar el turisme i els emprenedors i que ha de crear
llocs de feina és el Partit Popular, però els ha retallat el
pressupost i els posa més despeses per a l’any que ve, o sigui
que també s’ho ha de fer mirar.

I referent al consorcis llegeixi tot l’article, i miri a què es
refereix el tros que eliminen, i veurà que els consorcis l’any que
ve no s’han d’adaptar a la Llei de finances perquè el Partit
Popular ha decidit que no importa que ho facin fins l’altre any.
Només faltaria que no s’enviàs a la Sindicatura de Comptes,
però és que si no posassin aquest article que han posat no només
s’enviar a la Sindicatura de Comptes sinó que s’ajustaria a la
Llei de finances i passaria per l’article 100, d’enviar la
documentació a l’oposició cada tres mesos, que segurament això
és el que vostès no volen. 

Per tant nosaltres intentarem continuar defensant les nostres
coses i la nostra manera de veure, i vostès continuïn dient el que
trobin que han de dir, que crec que és ver que al Partit Popular
li va molt bé, però a la societat desgraciadament no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per torn de contrarèplica per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps
per un temps també de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. A la societat li va malament
evidentment no per culpa del Partit Popular, que duim quatre o
cinc mesos governants, sinó supòs que per culpa de
determinades polítiques que ens han duit a aquesta situació.

Dit açò m’agradaria, bé, el tema del Defensor de l’usuari del
sistema de sanitat pública. Bé, escoltin, vostès quan governaven
ho duien d’una manera i nosaltres ho duim d’una altra; nosaltres
tenim coordinadors que vostès no saben què fan ni què cobren
però que té una funció i fa una feina i vostès tenien un defensor.
Què açò és per evitar crítiques? Escolti, les crítiques que puguin
venir poden venir de moltes altres maneres, no han de venir
únicament i exclusivament a través d’un defensor de l’usuari.
Les crítiques es poden rebre mitjançant una carta al diari,
mitjançant una reunió amb determinats colAlectius, etc., les
crítiques arriben de moltes maneres. No serà per evitar crítiques
que es llevi aquesta figura.

Vostès tenen un model i aquest model implica incrementar
imposts. Ho diuen, ho repeteixen i n’estan orgullosos. És el seu
model. Nosaltres en tenim un altre i, de fet, hem aprovat un
decret llei de mesures tributàries on es reduiran imposts. Aquí
hi ha una qüestió que sembla que l’esquerra no entén o no ho ha
acabat d’entendre, no perquè redueixis imposts hagis de recaptar
menys i no perquè augmentis imposts has de recaptar més.
D’aquest error, d’aquest error, vostès encara no se n’han adonat.

Escolti, posar a aplicar l’impost de patrimoni té un perill i és
la fuga de capitals, determinades persones que tenen un capital
aquí a Balears se’l poden endur a una altra banda, a una altra
comunitat autònoma o a un altre país. El Partit Popular està a
favor de fomentar l’estalvi, estam a favor d’augmentar l’estalvi
i mitjançant mesures d’incentius intentarem que aquest estalvi
es burini i creï activitat privada. Vostès van en contra de
l’estalvi aplicant un impost totalment injust que no, que no va,
que no afecta les grans fortunes, les grans fortunes tenen molts
de sistemes per intentar i eviten l’impost de patrimoni. No va a
les grans fortunes. És un error pensar que l’impost de patrimoni
es gravarà a les grans fortunes, no és cert, es grava al ciutadà
mitjà.

Fiscalitat progressiva. Bé, escoltin, si vostès creguessin
realment en la fiscalitat progressiva no hagueren pujat l’IVA,
per exemple. L’han pujat del 16 al 18%, que és un impost
indirecte que grava tothom, els petits, els més necessitats i
vostès el varen pujar, l’IVA. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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Escolti, el Partit Socialista. I segurament el PSM va
aplaudir, sempre aplaudeix el que fa el PSOE. No sé què passa.

Ho torn a repetir, i ho torn a repetir perquè quedi clar i
consti en acta, els ajuntaments l’any que ve cobraran més. L’any
que ve cobraran més que enguany i enguany si han cobrat
qualque cosa no és gràcies als partits d’esquerres que varen
governar fins el mes de juny, perquè si hagués estat per ells no
haguessin cobrat ni un duro perquè les partides destinades al
Fons de cooperació les varen bloquejar i varen fer
modificacions de crèdit. Aquesta és la realitat. La Sra. Mascaró
es va barallar amb el PP, amb el Sr. Rodríguez, i no va dir res al
Sr. Manera, que era qui va fer aquestes modificacions de crèdit
i va bloquejar aquestes partides. Aquesta és la realitat dels
ajuntaments actuals. Gràcies al Partit Popular l’any que ve
cobraran més, cobraran més.

(Remor de veus)

Temporada turística. És cert, és cert que enguany ha anat bé,
no a Menorca, eh?, que després de dotze anys de govern
d’esquerres l’han capolada l’illa, l’han capolada. A Menorca ha
anat una mica millor que altres anys, som enfora encara de l’any
2000, per exemple. És a dir, hem perdut la meitat de turistes
anglesos pràcticament en deu anys. Hem perdut pràcticament el
75% del turisme alemany a Menorca després de dotze anys
d’unes polítiques antiturístiques, especialment, especialment per
una feina que obstaculitza del no a tot del PSM. El PSM ha estat
letal per a Menorca, letal per a Menorca, i aquesta és la realitat,
aquesta és la realitat. Es veu que sí, es veu que sí que anam per
carrers diferents, rallam amb altres persones, veim altres coses,
bé, idò aquesta és la realitat. 

Caminam per camins diferents i tenim models diferents i
avui, una vegada més, s’ha visualitzat: uns models caducats, uns
models que no responen a la realitat actual, que ja estan acabats,
són models que no serveixen per al moment actual. I tenim un
altre model, una altra forma diferent de fer les coses amb dues
vies importants: uns pressuposts de les administracions
públiques que s’ajustin a la sostenibilitat pressupostària, que
controlin el dèficit, que controlin la despesa, que siguin austers,
i polítiques, polítiques que activin l’economia privada,
polítiques que donin incentius a la iniciativa privada que ha de
ser, aquesta, el motor de la nostra economia. Són aquests els que
han de crear llocs de feina i aquests són els que han de moure la
nostra economia. 

Aquests són els dos models, un model de la subvenció, un
model de la cultura de la subvenció. Nosaltres estam en contra
d’aquesta cultura de la subvenció. És a dir, no perquè la
Conselleria de Turisme redueixi substancialment la seva partida,
les seves partides no per això estam en contra del turisme, al
contrari, i precisament per això s’ha fet una llei, la llei general
turística, que incentivarà el turisme, que modificarà moltes
coses, que donarà feina, que donarà qualitat, que implicarà la
renovació d’hotels...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, perdoni, però hauria d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... etc. Bé, simplement, no aprovarem les esmenes, una
vegada més es demostra l’existència de dos models
completament distints i, per tant, tenim quatre anys per
demostrar que el model nostre és el correcte, que treurem
Balears de la crisi econòmica actual i que a partir d’enguany
s’instaura un nou model que donarà feina i que donarà qualitat
de vida als ciutadans de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. A continuació si cap grup no demana
votació separada, que sí està demanada en alguns punts, es farà
la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, en primer lloc, que són de la RGE núm. 5145/11 a la
RGE núm. 5186.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sra. Secretària? 

No, jo mateix. Idò, seran ... Sra. Secretària, perdoni, vaig jo
cap a l’altre costat. Sra. Secretària, ho ha comptat?

No? Sí, però ho podem dir de memòria, bé, sí, són 5 vots a
favor, vots en contra eren 9 vots i abstencions no n'hi ha hagut.

Tot seguit, si cap grup no demana votació separada es farà
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, que sí s’ha demanat
votació separada...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, sí, demanaria respecte de les esmenes del
primer debat votació separada de la 5451, per un costat, llavors
un altre bloc de la 5450, 453, 470, 471, 473 i 476, i la resta.
Això en el debat primer.

EL SR. PRESIDENT:

Això en el primer bloc, no?

EL SR. BONED I ROIG:

I en el segon, vot separat de les esmenes 5472 i 5467, i la
resta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Supòs que tothom ho té clar, no fa falta repetir-ho,
però són tres, sis, set, nou esmenes que tenen vot separat. Per
tant, podem passar a votar aquestes esmenes?
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EL SR. BONED I ROIG:

No, no, hem demanat dos blocs. N’hi ha una, la 5451, que
hauria de votar-se per ...

EL SR. PRESIDENT:

N’hi ha una, perdoni, vull dir, ho ha dit ben bé vostè, són
vuit amb abstenció, ens diuen, i una separada que és en contra.
Idò, passam a la votació de l’esmena 5451. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No hi ha. 

Idò, el resultat, Sra. Secretària, si és tan amable.

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Si endolla el micròfon la pròxima vegada...

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots en contra, 1 vot a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Les altres, podem dir que...

(Remor de veus)

Ha dit 13, 4 i 9 són 13, i 1, 14.

Bé, passam a les...

Sí, ens queden les abstencions que són aquestes vuit que
deia que no fa falta que els torni a llegir, 5450, 5453, 5470,
5471, 473, 476, 5472 i 5467, això són les abstencions que deia.

Vots a favor d’aquestes esmenes? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 4 abstencions i 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la darrera votació, que són les
que..., és la resta que... no hem de dir res. Per tant, passam a la
votació.

Vots a favor d’aquestes esmenes? 

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Seguidament se sotmeten a votació conjunta les
normes a les quals no es mantenen esmenes i que són: la
denominació del títol del projecte, la denominació del títol I,
denominació del capítol 1, els articles 1, 2 i 3, la denominació
del capítol 2, article 4, la denominació del capítol 3, article 7, la
denominació del títol II, article 10, la denominació del títol III,
article 15, la denominació del títol IV, la denominació del
capítol 1, els articles 16, 17, 18, 19 i 20, la denominació del
capítol 2, la denominació del títol V, article 22, la denominació
del títol VI, article 23, les disposicions addicionals primera,
tercera, setena, vuitena, desena, onzena, dotzena, catorzena,
quinzena, i setzena, la disposició transitòria segona i la
disposicions finals quarta, sisena, dotzena, quinzena, setzena i
dissetena. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Tot seguit es procedeix a la votació conjunta dels articles i
les disposicions als quals es mantenen esmenes i que són els
articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 21; les disposicions
addicionals segona, quarta, cinquena, sisena, novena, tretzena
i dissetena, la disposició transitòria primera, la disposició
derogatòria única, les disposicions finals primera, segona,
tercera, cinquena, setena, novena, desena, onzena, tretzena,
catorzena i l’exposició de motius.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 5 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò així, senyores diputades i senyors diputats, ja
hem acabat el debat i les votacions de les esmenes i de
l’articulat del projecte de llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

Tot seguit procedirem al debat i votació de les esmenes que
es mantenen a les seccions, entitats públiques, empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, ib-salut, GESMA,
fundacions públiques sanitàries dependents de l’ib-salut i
Agència Tributària.

Molt bé, passam al debat segon, ja s’ha fet tot el que s’havia
de fer, de totalitat, agrupació de la secció 11, Conselleria de
Presidència amb les seccions i entitats afins. Esmenes a la
totalitat, Grup Parlamentari Socialista.

Sí? Bé, idò abans de passar... passarem a les substitucions
que hi ha a la comissió si són tan amables.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

President, Llorenç Galmés en substitució de Miquel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

No, serà en substitució del Sr. Vicent Serra.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Biel Martí substitueix Carlos Veramendi.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Rosa Bauzá.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, però alguna cosa no em quadra. Al Sr. Vicent
Serra, qui el substitueix? Ah, perdoni, sí, que he estat jo que l’he
corregit. Molt bé

Passam al debat número 2, de totalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència amb les seccions i entitats
afins.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista, secció
11, Conselleria de Presidència, 5226; Ens Públic Radiotelevisió
de les Illes Balears, 5187; Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears, 5195; Ràdio de les Illes Balears, Societat
Anònima, 5203; Televisió de les Illes Balears, Societat
Anònima, 5204; Multimèdia de les Illes Balears, Societat
Anònima, 5206; Fundació Balears a l’Exterior, 5214, i Fundació
Santuari de Lluc, 5219.

Defensa conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Per a aquesta defensa té la paraula per un temps de
deu minuts, la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup renuncia al
debat de totalitat en aquesta comissió i anunciam que les nostres
esmenes de totalitat, tant a la Conselleria de Presidència com als
ens que s’hi vinculen, les explicarem al debat de totalitat que es
durà a terme al plenari de la propera setmana. Així i quant a
l’esmena 5226, referida a la secció 11; 5187, referida a l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears; 5295, referida a
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears;
5203, referida a la Ràdio de les Illes Balears, SA; 5204, referida
a Televisió de les Illes Balears, SA; 5206, referida a Multimèdia
de les Illes Balears, SA; 5214, referida a la Fundació Balears a
l’Exterior, i 5219, referida a la Fundació Santuari de Lluc, les
mantenim en els seus termes, però posposam les nostres
explicacions per al debat del proper plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En torn a favor pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Tot i que ja s’ha dit que el
debat es farà a plenari el nostre grup es vol sumar a la totalitat
de les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Socialista ja
que el nostre grup, que no n’ha pogut presentar per problemes
de tramitació, coincideix plenament amb el seu contingut.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de... del
Grup Parlamentari Popular -deu ser deformació professional, no
és mala intenció. El Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Ja que el grup proposant no ha entrat
al fons de l’esmena, nosaltres igualment deixarem aquest debat
per a la sessió plenària.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Per tant, no entram als punts de
rèplica i contrarèplica. 

Passam directament a la votació de les esmenes a la totalitat
de la secció 11, Conselleria de Presidència.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat número 3 de globalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència amb les
seccions i entitats afins. Esmenes parcials. Grup Parlamentari
Socialista, secció 11, Conselleria de Presidència, al programa
121A, Secretaria del president, 5322. Al programa 121B,
direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència,
5436. Al programa 134 A, planificació i avaluació de la
Cooperació al Desenvolupament, són les 5435, 5316. Al
programa 313J, integració social d’immigrants, 5285 i 5438. Al
programa 463C, promoció i foment de projectes de comunicació
d’interès. Al programa 463C, promoció i foment de projectes de
comunicació d’interès social RGE núm. 5313.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Secció 11, Conselleria de Presidència. Al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, la 5663. Al programa 134A, planificació i
avaluació de la cooperació al desenvolupament, les 5556, 5544,
5545, 5546, 5547 i 5551. Al programa 313J, integració social
d’immigrants, les 5543 i 5548. A la Televisió de les Illes
Balears, SA, la 5664.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula per
part del Grup Parlamentari Socialista i per un temps de deu
minuts la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra primera esmena, la
5322 és una esmena de substitució dins una partida que està
vinculada, perquè coincideixen la secció, el centre de cost i el
programa i no només el capítol, sinó també l’article. Aquesta
esmena fa referència a la necessitat de mantenir una mínima
dotació, proposam 30.000 euros, per a la Fundació Balear de la
Memòria Històrica. Presentam aquesta esmena perquè no hem
detectat cap previsió pressupostària inclosa en aquest programa
per donar suport a les activitats de la fundació que efectivament,
genera poca despesa, però que precisa d’uns mínims per poder
dur a terme les seves funcions i que es troben emparades per
una llei estatal que s’ha de complir. Per tant, entenem que la

manca de dotació no és més que un oblit, una mancança que
s’ha de cobrir, que necessita estar dotada i pressupostada i per
això nosaltres proposam aquesta esmena de substitució, amb la
previsió de destinar dins el programa 121A, 30.000 euros per a
la dotació econòmica de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica, en el subconcepte 44400, que el detrauríem del
mateix subconcepte 44509.

Quant a l’esmena 5436, fa referència a la necessitat
d’incrementar l’aportació a l’Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, IB3. Per a nosaltres té un pressupost molt
difícilment creïble, que molt difícilment permetran assumir les
obligacions ja contretes i encara no abonades als distints
proveïdors del sector audiovisual, i entenem que el projecte de
pressuposts presentat per al 2012 no ha previst ni de prop, una
quantia suficient per fer front als pagaments pendents als
proveïdors i que aquest increment contribuirà a minvar un deute
que ofega el sector, bastant malmenat pel tancament de la
Televisió de Mallorca i per la reducció del pressupost de
Radiotelevisió de les Illes Balears. He de dir que en aquesta
esmena hi ha una petita errata al final, concretament quan fa
referència als darrers programes que estan apuntats, l’11401 diu:
121E i toca dir 112E; hi ha un ball de números. Hauria de ser
112E, el programa de despesa a què afectaria. 

Nosaltres proposam destinar al programa 121B i al
subconcepte 44116 la quantia de 2 milions d’euros, en el
benentès que s’han de destinar al pagament de proveïdors del
sector audiovisual, respecte del qual resulta imprescindible
elaborar un calendari de pagaments. Per aconseguir aquesta
quantia proposam detreure distintes quantitats, fins a la suma
dels esmentats 2 milions d’euros, de distintes partides de la
mateixa secció 11, que resumidament les del subconceptes
econòmics 23000, que es refereix a dietes, locomocions i
trasllats dels serveis generals de Presidència, proposam
detreure’n 50.000 euros, n’hi ha 200.000, perquè ben segur que
amb la política d’austeritat que propugna el president, no hi
haurà cap problema per dur a terme aquesta minva. 

Del subconcepte 22706, que es refereix a estudis i treballs
tècnics, proposam també una davallada, concretament del
programa de comunicació audiovisual, de la Direcció de Serveis
Generals de la Conselleria de Presidència i dels serveis generals
de Presidència, del subconcepte 22509, altres treballs, també
dels serveis generals de Presidència, perquè consideram que atès
que l’any 2012 hi ha d’haver una priorització de despeses, i això
implica deixar de fer aquelles coses que no són imprescindibles,
sembla que una bona mesura seria deixar d’encomanar a
l’exterior estudis i treballs tècnics o altres treballs, que suposen
una despesa corrent, de capítol 2 i, en canvi, aquestes tasques es
poden dur a terme perfectament pels mitjans propis, recursos
funcionarials, com molt bé ens ha dit ja un parell de vegades el
mateix conseller de Presidència, referint-se, per exemple, a
l’Oficina de Control Pressupostari. 

La conselleria ha vist incrementada, ho hem vist en el
capítol 1, la seva dotació funcionarial, perquè amb la reducció
de conselleries tenen les secretaries generals que s’han
incorporat, ha permès ben segur, disposar de més personal per
encomanar-los aquests tipus de tasques i per això consideram
que s’haurien de generar aquests recursos, per pagar proveïdors
com a mesura imprescindible per al manteniment del sector
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econòmic audiovisual. Seria per tant, una mesura d’activació
econòmica.

També proposam detreure unes quantitats del subconcepte
64000, inversions immaterials, de diferents programes d’aquesta
secció, dels serveis generals de Presidència, de comunicació
audiovisual, de direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència i de coordinació dels programes del Govern. Atès
que en el mateix sentit a què feien referència respecte d’estudis
i treballs tècnics, no sembla adient que en el 2012 es facin
despeses en inversions immaterials, que com el seu nom indica
són intangibles i ben segur que poden posposar-se per a
exercicis posteriors i dedicar la quantia a resoldre problemes
materials i tangibles, com són els deutes als proveïdors.

L’esmena 5435 és també una esmena de substitució,
mitjançant la qual proposam incrementar en 1.239.000 euros la
partida destinada a l’aportació de fons per als projectes de
cooperació al desenvolupament de les Illes Balears i més
concretament al capítol 4 de transferències corrents. L’hem
configurada també com una esmena de substitució, que en
alguns casos es nodriria de fons del mateix programa de
despesa, planificació i evolució de la cooperació al
desenvolupament. La nostra intenció és que s’incrementi
l’aportació a l’Agència de Cooperació Internacional, a través
d’una transferència corrent de capítol 4 i que es detreguin els
fons que en aquest mateix programa de despesa es dediquen a
estudis i treballs tècnics o a altres treballs de capítol 2 de
despesa corrent, pel mateix que hem dit abans, perquè ben segur
que els estudis, els treballs i altres treballs els poden fer amb
mitjans propis i amb funcionaris de la conselleria.

D’altra banda també proposam detreure fons d’aquest
subconcepte, d’estudis i treballs tècnics i altres treballs, com
també de publicitat i propaganda dels programes de despesa
d’integració social d’immigrants i del subconcepte d’inversions
immaterials dels programes de foment i relacions amb
comunitats balears a l’exterior, foment de participació de
centres i cases regionals de les Illes Balears i relacions amb el
Parlament. Insistesc que el subconcepte d’on detrauríem els
doblers serien els estudis, treballs tècnics, altres treballs,
publicitat i propaganda, com també inversions immaterials.

A parer nostre, la cooperació al desenvolupament no pot o
no hauria de minvar en relació amb les aportacions fetes el
2011, atès que la crisi econòmica mundial afecta països del
tercer món, especialment els del continent africà d’una manera
encara més dura, i atès que s’ha complicat amb una crisi
alimentària que fa que hi hagi fam i fins i tot que perillin els
objectius del milAlenni. Fa poques setmanes en aquest parlament
vàrem escoltar un seguit de veus infantils que ens demanaven
aquesta cooperació, en nom d’UNICEF i feien propostes que
tots consideràvem prou assenyades per contribuir al
desenvolupament. 

Consideram que actes com els que vàrem viure perden tot el
sentit, si després no es duen a terme polítiques públiques que
afavoreixin la cooperació. Entenem que no basten els gestos,
que s’han de fer actuacions, que s’han d’assumir compromisos
de despesa perquè per molt que ens afecti a nosaltres la crisi
econòmica, afecta molt més els països del tercer món. I aquesta
esmena pretén justament millorar aquestes aportacions per a la
necessària solidaritat d’aquells que són privilegiats, perquè
nosaltres ho som en aquest sentit, respecte d’aquells que no
tenen res.

Quant a l’esmena 4416 està feta bàsicament en el mateix
sentit que l’anterior. En aquest cas pretenem amb aquesta
esmena, que també és de substitució, incrementar en 120.000
euros la partida destinada a l’aportació del fons per als projectes
de cooperació en el desenvolupament en aquest punt al capítol
7, és a dir, amb transferències de capital perquè això permetria
fer-hi inversions. En aquest cas proposam detreure la quantia
necessària de dos programes de despesa, de coordinació de
l’acció exterior del Govern i de relacions amb el Parlament i en
ambdós casos del subconcepte d’inversions immaterials, que
ben segur són menys prioritàries.

La 5285 és una esmena d’afectació, mitjançant la qual
interessa assegurar que dels 800.000 euros prevists aportar als
consells insulars, al subconcepte 46100, del programa 313J,
d’integració social dels immigrants, se’n dediquin 150.000 al
Pla per a la integració social dels nouvinguts del Consell Insular
d’Eivissa. Aquesta proposta es justifica per la problemàtica
d’altra banda prou coneguda que té l’illa d’Eivissa en matèria
d’immigració. 

També amb la intenció d’augmentar la dotació de la partida
destinada a les ajudes a entitats que treballen amb persones
nouvingudes, amb l’esmena RGE núm. 5438 proposam
incrementar la partida del programa d’integració social
d’immigrants, en el subconcepte 48000, destinat a despeses de
transferències corrents per a famílies i institucions sense
finalitat lucrativa, amb la quantia de 240.000 euros. En el
benentès que es tracta d’una qüestió prioritària per evitar
situacions d’exclusió social o de fractura social que perjudiquen
tota la ciutadania de les Illes Balears. I per fer front a aquesta
despesa proposam reduir la quantia destinada a gratificacions de
capítol 1, del programa de serveis generals de Presidència, o del
Govern i de la Direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, perquè no té sentit que es mantengui aquesta
quantia, quan s’han eliminat de totes les altres seccions
pressupostàries i entenem que suposa una discriminació que el
personal funcionari de Presidència i de la Conselleria de
Presidència tenguin dret a percebre gratificacions, quan la resta
de personal funcionari es veu privat d’aquesta possibilitat.

Proposam també reduir la partida de dietes, locomocions i
trasllats, del subconcepte 23000, del programa de direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, atesa la
política d’austeritat que propugna l’actual govern i que ens ha
fet saber el diputat que ha defensat les esmenes del Grup
Parlamentari Popular abans, estam ben segurs que podran
minvar també aquesta partida. 
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Proposam així mateix una reducció de 20.000 euros en el
concepte de retribucions del personal eventual de la Presidència,
perquè esperam que s’igualin les retribucions d’aquest personal
amb la resta del personal eventual al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 

Proposam també la detracció de quanties destinades als
subconceptes d’estudis i treballs tècnics i altres treballs, que són
despeses corrents de capítol 2, perquè no les consideram
prioritàries i ben segur que la contractació d’aquest tipus de
treballs, o bé pot esperar, o es pot posposar, o bé es pot evitar
encomanant les tasques al personal propi de la conselleria, com
hem defensat abans. I, finalment, proposam una minva en el
subconcepte d’inversions immaterials per la mateixa raó, perquè
en aquest moment, com el que vivim, aquest tipus d’inversions
no semblen prioritàries.

La darrera esmenta, la RGE núm. 5311, és una esmena de
substitució destinada al foment de l’activitat econòmica en el
sector audiovisual perquè és un dels sectors vinculats a la secció
11, per mor de la seva vinculació amb Radiotelevisió de les Illes
Balears i el servei de comunicació institucional. Mitjançant
aquesta esmena proposam la dotació de la quantia de 250.000
euros a un programa de promoció i foment de projectes de
comunicació d’interès social, que curiosament té pràcticament
prevista tota la seva despesa als subconceptes d’estudis i treballs
tècnics i d’inversions immaterials. No ha previst en canvi, cap
quantia per al capítol 4. I nosaltres consideram que amb aquest
tipus de despesa mal es pot promocionar i fomentar els projectes
de comunicació d’interès social. No resulta lògic adoptar
mesures de foment a través de capítol 2, que és despesa corrent,
o a través d’inversions immaterials. Per això, proposam la
creació d’una partida amb el subconcepte 44700, és a dir, un
subconcepte en el qual es poden fer transferències corrents a
empreses privades, amb l’objectiu que es creï una convocatòria
pública de suport a projectes empresarials del sector audiovisual
i per equilibrar aquesta dotació proposaríem que es fes la baixa
en el subconcepte d’estudis i treballs tècnics que són, a parer
nostre, molt manco prioritaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula per un
temps de deu minuts el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera esmena que
proposam i que fa referència al programa 121B, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, és una esmena
referida a les inversions estatutàries que podria anar aquí o a un
altre lloc, quan el Govern ha decidit que no apareguin enlloc
d’aquest pressupost. I en concret es refereix al centre
d’interpretació de Reserva de la Biosfera, que és un projecte que
va obtenir un ampli suport de la població de Ferreries, a través
d’un procés de consulta ciutadana, que també va obtenir el
suport del municipi abans i després de les eleccions, amb el vot
favorable del Partit Popular i que és fonamental i clau perquè
per a Menorca suposa invertir en allò que la caracteritza com a
illa i com destinació, que té i que preserva un ecosistema i un

paisatge singular, cuidat, protegit, però que també està preparat
per ser gaudit. I en aquest sentit proposam una partida inicial de
2 milions d’euros, per iniciar aquesta inversió.

Dins el programa 134, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, hi ha diverses esmenes, les
5550, 5544, 5545, 5546, 5547 i 5551, totes marcades amb el
mateix objectiu. En el pressupost del 2010 hi havia una previsió
de 10.469.000 euros, el pressupost del 2012 baixa a 8.891.000
euros, hi ha una baixada d’1,5 milions d’euros. Totes aquestes
esmenes van destinades a recuperar aquella visió pressupostària
i sobretot a poder mantenir els recursos que gestionen el Fons
Insular de Cooperació Internacional, així com també mantenir
el nivell d’actuació de les convocatòries de subvencions.
Nosaltres creim sense cap dubte, que vivim un temps molt
difícil, de crisi estructural, però que per a altres territoris aquesta
és una crisi perpètua, en la qual hi ha en joc moltes vides, vides
de moltes persones. Per tant, aquest govern ha de continuar
actuant amb un sentit de justícia i solidaritat que havia
caracteritzat fins ara el Govern i la comunitat autònoma.

En el programa 313, d’integració social d’immigrants,
presentam dues esmenes, les 5543 i 5548. La primera fa
referència a la integració de nouvinguts. Per una banda és cert
que es manté la transferència a ajuntaments amb aquest mateix
objectiu, però també pensam que el Govern ha de tenir una
política pròpia, activa i positiva vers l’acolliment, integració
dels nouvinguts i fer-ho a través de les associacions
d’immigrants. Per açò proposam que l’ordre de subvencions
mantengui el nivell d’activitat que havia tingut en pressuposts
anteriors. Per açò proposam reforçar aquesta esmena amb
200.000 euros.

L’altra esmena, la 5548, del mateix programa fa referència
al programa ALTER, programa que, com ja s’ha debatut en
aquesta cambra, afecta joves d’entre 14 i 16 anys, amb greus
dificultats d’adaptació a l’entorn escolar, moltes vegades
vinculades aquestes situacions amb temes de conflictivitat i
d’absentisme. Creim que és una obligació d’aquest govern
donar resposta a les necessitats d’aquestes joves i d’aquestes
famílies, així ho va fer durant els pressuposts anteriors, però
també és cert que en els pressuposts anteriors es va posar de
manifest a les memòries la mancança, la necessitat de majors
recursos per donar resposta a tots els alumnes que es preveia per
a aquest curs 2011-2012 que seria necessari. Per tant, no donar
cobertura en aquest programa vol dir deixar un nombre
d’alumnes d’aquestes edats sense aquesta atenció d’aquest
programa ALTER per a joves en edat d’escolarització.

I, finalment, dins el programa de Televisió de les Illes
Balears, l’esmena 5664, que és molt senzilla i molt clara.
Proposa que allò que es destina a la compra de drets d’emissió
de producció aliena, pelAlícules, sèries, etc., la majoria de les
quals produïdes en castellà, es destinin a la producció pròpia,
que donin un impuls als productors audiovisuals de les Illes
Balears i que també suposi un suport i un compromís a la
producció feta en llengua pròpia.
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Aquestes són les esmenes dels programes de Conselleria de
Presidència que presenta el nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I en torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular i també per un temps de deu minuts
té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres farem una fixació de
posició, però voldria dir que aprofundirem molt més en el debat
d’aquestes esmenes que s’han presentat per part del Partit
Socialista i per part del PSM a la sessió plenària. Tot i això, sí
que voldríem fer un parell de matisos. 

S’ha parlat per part del Partit Socialista i així ho fa constar
a la seva esmena 5322, per la Memòria Democràtica, de dotar
aquesta fundació amb una partida de 30.000 euros. Voldríem fer
el matís que l’any 2010 el Govern de les Illes Balears, després
d’haver creat aquesta fundació el 25 d’abril de l’any 2009, no va
preveure cap tipus de partida pressupostària per a aquesta
fundació. Per tant, ens sorprèn que ara facin aquesta
reivindicació quan ni tan sols ells mateixos després d’haver
creat aquesta Fundació per a la Memòria Democràtica, que ja la
nomenclatura ja és un poc estranya, perquè quan un llegeix les
funcions d’aquesta fundació, és una fundació per a la memòria
històrica, no per a la memòria democràtica, perquè vivim en
democràcia, per tant ningú no ha de tenir memòria democràtica
perquè la memòria democràtica és absolutament present en els
temps que vivim ara mateix.

Després també hi ha una altra esmena presentada pel Partit
Socialista, concretament la 5436, que fa referència a l’increment
de l’aportació del pressupost d’IB3 i parlen d’un increment de
2 milions d’euros. Nosaltres consideram que per a l’any 2012
s’han establert unes pautes per tal de disminuir el dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i per tant aquestes
disminucions afecten tot el sector públic autonòmic, per la qual
cosa l’aportació de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears també inclou una disminució dels seus pressuposts. A
més, era una disminució que per part del Govern actual havia
estat anunciada, per tant consideram que és una disminució
necessària; és necessari fer mesures de contenció de la despesa
després de l’abús que s’ha fet durant aquests anys de la despesa
corrent i una excessiva contractació que ha suposat un deute
que, efectivament, compromet el Govern de les Illes Balears i
que el Govern el pagarà. Però per aturar aquest desfasament
evidentment s’ha d’aturar la despesa.

També s’han introduït altres esmenes, es parla concretament
d’insuficiència en els projectes de cooperació al
desenvolupament, han estat esmenes presentades tant per part
del Partit Socialista com per part del PSM. Nosaltres
consideram que no és necessari afectar subconceptes, perquè
entenem que el Govern fa una feina i ha pres en consideració
d’una manera suficient les necessitats de la cooperació tenint
present el moment econòmic en el qual ens trobam i per tant
creim que es fa un esforç per a aquesta finalitat dins el
pressupost.

També es parla d’atendre els nouvinguts, persones
immigrades, i tècnicament, l’esmena a la qual em referesc, que
és la número 99 del Partit Socialista, entenem que està
malament, no està ben redactada, perquè no es poden suprimir
i donar d’alta a la vegada la mateixa partida, la partida que es
dóna d’alta i de baixa és la mateixa, per tant entenem que
aquesta esmena no seria vàlida.

Altres esmenes també, com la del Partit Socialista, no
especifica, no es concreta on es posa l’alta, si al fons finalista o
al fons propi, per tant també consideram que s’hauria de
concretar molt més per tal de poder tenir el suport del nostre
grup.

També altres grups d’esmenes, que també fan referència a
projectes de cooperació, no se’ls pot donar suport perquè
queden pendents de protocols per al 2012 amb l’Estat espanyol,
per tal de finançar aquests projectes; per tant, aquestes serien
unes partides que fins que no quedin determinats i concretats
aquests protocols no ho podem modificar.

Altres esmenes també estan mal plantejades, com per
exemple la del PSM-Entesa Nacionalista que fa referència a una
inversió per al Centre d’Interpretació i Reserva de la Biosfera de
Menorca que es pretén imputar al capítol 4 i, com dèiem, no es
pot perquè és una inversió, per tant consideram que,
efectivament, tampoc tècnicament no seria possible.

I altres esmenes, com la 69 del PSM-Entesa Nacionalista, fa
referència a l’aportació del Govern als Fons insulars de
cooperació internacional; són quanties vinculades i pendents
d’establir convenis amb cada un d’aquests fons, per tant
consideram que és necessari deixar que aquests convenis passin
per fiscalització i s’haurà d’esperar a poder concretar també
aquestes partides i aquestes modificacions presentades. Per tant,
no tendrien lloc.

Després, una altra esmena per ampliar els programes
ALTER als instituts, concretament la número 72 del PSM,
donen de baixa i alta, ja ho hem comentat també amb una
esmena del Partit Socialista, donen de baixa i alta la mateixa
partida, per tant no és possible. Consideram que tampoc,
tècnicament, no seria possible aquesta esmena.

I una altra esmena del Partit Socialista, de destinar 2 milions
d’euros a contractar producció i productes de les Illes Balears,
es parlava de contractació pròpia, concretament era destinar tota
la quantitat prevista per a compra de drets d’emissió i productes
i producció aliena de pelAlícules i sèries a contractar productores
de les Illes Balears, aquests 2 milions d’euros aniran destinats
a augments d’immobilitzats de producció pròpia, que són drets
de producció pròpia susceptibles de ser emesos en més d’una
ocasió i per tant compleixen els criteris dels pressuposts
generals de la comunitat. Per ser immobilitzats aquests 2
milions tan sols una part dels drets d’emissió de producció
pròpia, ja que la resta es considera despesa de l’exercici, ja que
no compleixen els requisits per poder ser immobilitzats i per
tant tampoc no donaríem suport a aquesta esmena.
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Tot i que no descartam que es pugui fer una revisió més
profunda d’aquestes esmenes i també no descartam que hi pugui
haver modificacions plantejades per part dels titulars o dels
autors d’aquestes esmenes, consideram que es pot substanciar
d’una manera més profunda aquest debat a la sessió plenària.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. Té la paraula, com a rèplica, i per part
del Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts,
la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. El primer que li he de dir al
Grup Popular és que nosaltres estam oberts a poder parlar, si és
que consideren que hi ha qualque possibilitat d’apropament en
relació amb les esmenes, per si s’hagués de fer qualque canvi,
qualque modificació amb la qual poguessin estar d’acord,
sempre que suposàs millorar les quanties destinades justament
a aquestes qüestions que a nosaltres ens preocupen, que són la
reactivació econòmica i, en aquest sentit, les propostes que
afectaven el sector audiovisual; el desenvolupament a la
cooperació i l’atenció als nouvinguts i als immigrants. Per tant,
en aquest sentit estam completament oberts, no importa esperar
la sessió plenària, sinó en aquests dies que venen i abans per
poder-ne parlar i veure si arribam a qualque acord.

En qualsevol cas, sí que voldria dir que no veig la raó que
vostè m’ha indicat en relació, que m’ha indicat el diputat del
Grup Parlamentari Popular en relació amb l’esmena, no he
agafat bé el número, però es deu referir a la 5285, perquè és
l’única esmena on efectivament apareix amb alta i baixa la
mateixa partida, però ja diu dalt que és un tipus d’esmena
d’afectació, no sé si en aquest cas no se n’hauria d’haver posat
cap de baixa, però és una esmena d’afectació que el que
significa és que la quantia, que està allà posada en aquesta
mateixa, voldríem que a una partida que hi ha molts més
recursos que aquests, és una partida, no record ara quina és la
quantitat total, però em pareix que són 800.000 euros que té
atribuïts, el que pretenem és que dels 800.000 euros que té
aquesta partida se n’afectin 150 per a la integració social dels
nouvinguts d’Eivissa, que sigui una partida que es destini
justament, que s’afecti justament a aquesta finalitat.

Quant a les esmenes del PSM, en relació amb l’esmena 5663
acord quant a la intenció, encara que entenem que s’hauria de
modificar tal vegada l’alta i la baixa d’aquesta partida perquè
consideram que està a l’inrevés, atès que si ha de ser una
inversió s’hauria de finançar pel capítol 7 i no pel capítol 4.

No donaríem suport a l’esmena 5549; sí a la 5550, perquè
consideram prioritari mantenir el suport a la cooperació per al
desenvolupament; també a la 5544, encara que nosaltres
proposam també a l’esmena 5435 que s’augmenti la dotació
d’aquesta partida, l’aportació del Govern de les Illes Balears al
Fons insular de cooperació internacional, però, atès que el seu
grup, el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, proposa la baixa a altres partides distintes de les
nostres, suposa això que podríem incrementar encara més el
Fons de cooperació per al desenvolupament, mantenint
l’equilibri pressupostari perquè no hi hauria contradicció entre
la seva esmena i la nostra, i en un temps en què totes les
organitzacions internacionals fan crides i ens recorden la
importància d’aquestes ajudes i del perill de crisi alimentària,
que encara fa créixer més l’escletxa social entre països rics i
pobres, doncs fa que nosaltres donàssim suport a aquesta
esmena mantenint la nostra.

En el mateix sentit, també donaríem suport a l’esmena 55 45
del PSM, i a l’esmena 5546, que pretén incrementar el fons
destinat al Conveni de colAlaboració amb la UIB.

També donarem suport a l’esmena 5547, que permet
incrementar el capítol 7 de l’Agència de Cooperació per
convocar subvencions, i a l’esmena 5541 que també pretén
incrementar el fons del capítol 7 destinat a la cooperació per al
desenvolupament, perquè tampoc no hi ha cap contradicció amb
les nostres esmenes.

Quant a l’esmena 5543, referida a l’increment de la quantia
destinada a associacions d’immigrants, podran comprovar que
la partida d’alta coincideix amb la nostra esmena 5438, encara
que no coincideixen amb les quanties proposades; nosaltres, en
aquest cas proposaríem, nosaltres proposam de fet incrementar
240.000 euros la mateixa partida i el Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca en proposa 200. Nosaltres
proposaríem que s’acceptés la nostra, atès que és més favorable
al colAlectiu de nouvinguts o, en tot cas, si es pretengués
mantenir per tal d’assegurar l’equilibri pressupostari, atès que
una de les partides de baixa coincideix amb la nostra, la del
subconcepte 22709, el que proposaríem és que es modificàs
aquesta esmena suprimint aquesta partida de baixa i reduint a
100.000 euros l’increment, d’aquesta manera es podria
incrementar l’atenció a les persones immigrants en 340.000
euros i no hi hauria contradicció d’esmenes i es mantendria
l’equilibri pressupostari. Això, si el PP vol que en parlem,
estaríem oberts, si el Grup Parlamentari Popular vol que en
parlem estaríem oberts a parlar-ne. D’aquesta manera
aconseguiríem que els pressuposts fossin més socials i
prioritzaríem la despesa respecte de mesures que tendeixen a
evitar també l’escletxa social a la nostra societat, aquí, a les Illes
Balears.

També donarem suport a l’esmena 5548, d’afectació de
quantia, destinada a mantenir i ampliar els programes ALTER
dels instituts.

I finalment donarem suport a l’esmena 5664, referida al
pressupost de Televisió de les Illes Balears, societat anònima,
també d’afectació, per tal de destinar tota la quantia prevista a
comprar drets d’emissió de producció aliena, pelAlícules i sèries,
a contractar productes de les Illes Balears, a productors de les
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Illes Balears, perquè això també seria positiu i incrementaria
l’activitat econòmica del sector audiovisual.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula, també
per un temps de cinc minuts, el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, abans de res agrair el
suport del Partit Socialista a les esmenes que ha presentat el
nostre grup parlamentari i a les que dóna suport. Assumim
aquesta proposta que millora, en aquest cas referida a l’esmena
presentada pel nostre grup, 5543, i que millora l’aportació per
a la convocatòria per a associacions d’immigrants, per tant crec
que aniria en sintonia quant a contingut, tot i que hi hagi
diferències de números i de matisos, però que no crec que siguin
en aquests moments el més important, l’important seria que el
final d’aquestes esmenes tendríem efectivament uns pressuposts
més coherents amb un projecte i amb una comunitat autònoma
que vol ser solidària i que també vol mantenir la cohesió social
com a principi bàsic.

Em mantindria respecte d’alguns comentaris que ha fet el
Grup Popular quant a les esmenes d’afectació, en concret la que
es refereix al programa ALTER, és una esmena d’afectació,
com ja s’ha esmentat per part del Partit Socialista respecte d’una
altra esmena; reiterar que és correcta i que el que es pretén és
que aquest programa estigui prou dotat, suficientment dotat per
donar resposta a les necessitats amb les quals va ser creat. Per
tant, a la dotació que nosaltres proposam o a l’afectació que
nosaltres proposam és una baixa/alta de 500.000 euros.

Després també voldria esmentar l’esmena 5663, que fa
referència a les inversions estatutàries, en què efectivament allà
on posa baixa toca ser alta i a l’inrevés, és a dir, toca fer
referència a una alta d’una inversió de capítol 7, i que, com deia,
es proposa que sigui aquí, com podria ser a un altre capítol i a
un altre programa. Però, doncs aquest govern ha decidit que no,
les inversions estatutàries no serien enlloc. Nosaltres defensam
que aquesta inversió estatutària és fonamental, és important per
a Menorca i obviant aquesta errada de baixa/alta, nosaltres
volem que el Partit Popular es pronunciï en el sentit de si el
contingut d’aquesta esmena, és a dir, el Centre d’interpretació
de la Reserva de la Biosfera a Ferreries, a Menorca, és
necessària com són necessaris altres projectes d’inversió
estatutària, alguns dels quals s’estan executant, com la Sala
multifuncional a Ferreries o el Projecte de fibra òptica a
Menorca i els quals sembla que el Partit Popular sí que defensa,
no només defensa sinó que té resolt tots aquests grans
problemes que tenia de finançament, de liquiditat i d’execució.
Torn a reiterar que és un projecte clau per a Menorca que té a
veure amb tot açò del turisme, del destí caracteritzat a Menorca
com a un destí que protegeix, que conserva el seu paisatge, el
seu entorn i que vol oferir als seus visitants no només un destí
de sol i platja sinó també un destí conservat, protegit, amb un
entorn que ha sabut conservar generació darrera generació.

A part d’aquestes esmenes, insistiria, em sembla que el
Partit Popular tampoc no ho ha deixat clar i ha tornat desviar el
tema referit a IB3, la nostra esmena té clarament un objectiu que
és donar suport a la producció audiovisual a les Illes Balears i
sobretot a la producció que s’ha de veure també en llengua
pròpia. I en aquest sentit no hi ha subterfugi possible, o es dóna
suport a aquesta iniciativa, a aquesta esmena que vol recollir
dins aquests pressuposts aquest suport, o no se li dóna. I en
aquest cas, donat que aquest pressupost no explicita que és
suport explícit a la producció audiovisual, entenem que la no
acceptació d’aquesta esmena és clarament una clara no vocació
de suport a aquest sector.

També finalment, expressar que en algunes d’aquestes
esmenes crec que hi hauria punts de coincidència, hi és amb el
Partit Socialista, crec que hi podria ser amb el Partit Popular,
per millorar el text, el contingut d’aquesta proposta de
pressupost, especialment en el referit als conceptes de
cooperació al desenvolupament i d’integració d’immigrants, és
a dir, als programes concretament 313J i també 134A. Crec que
no hi ha una distància important i que per tant sense cap dubte
no menysprearem la possibilitat d’arribar a acords per millorar
les dotacions d’aquests programes.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. I com a torn de contrarèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula, també per un temps de
cinc minuts, el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies. Doncs, sí, efectivament, la nostra
formació estaria disposada a parlar en aquelles esmenes que
puguin ser replantejades per tal de garantir uns pressuposts amb
equilibri i uns pressuposts realistes amb la situació que vivim
aquí a les Illes Balears.

Primer de tot, volem dir que per la nostra part consideram
que pel que fa als pressuposts que afecten la Conselleria de
Presidència es fa un esforç important per tal de garantir els
serveis tant de la cooperació, com els serveis d’atenció a les
persones nouvingudes, com pel que fa a tots els programes i a
tots els dispositius que té en marxa la Direcció General de
Cooperació i Immigració i, per tant, consideram que la feina que
es preveu i que es pressuposa a través d’aquest pressupost
consideram que és prou productiva, tot el que sigui per millorar
aquesta situació evidentment nosaltres sempre hi estarem
d’acord.

Però és evident que la situació econòmica és la que és i és
evident que aquest govern ha hagut de fer molts esforços, tot i
que els serveis essencials es garanteixen i per tant consideram
que és molt fàcil després que cada partit polític agafi aquelles
partides pressupostàries i facin un altre pressupost, agafant
d’aquí i agafant d’allà, i després venir aquí per defensar una
esmena és molt fàcil políticament, consideram que el difícil és
el que ha fet el Govern de les Illes Balears que és quadrar un
pressupost, quadrar un pressupost en un moment de dificultat
econòmica com la que patim i que el fàcil és fer aquestes
retallades d’una partida i posar-les a unes altres, precisament qui
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avui fa aquesta tasca i aquesta funció no va ser capaç l’any 2011
d’aprovar un pressupost.

I després també dir que en el tema de la proposta
audiovisual, mirin, nosaltres creim que el Govern de les Illes
Balears cerca altres fórmules i cerca altres eines per tal
d’impulsar el sector audiovisual de les nostres illes. Nosaltres
consideram que el Govern el que ha de fer és intentar tenir un
sector audiovisual, que és un sector emergent, però que ha de
ser un sector productiu. Nosaltres consideram, i se n’ha parlat
moltes vegades, els dos models, el model que té l’oposició, que
seria tenir un sector audiovisual emparat en la iniciativa pública,
o únicament sota l’ombra d’una televisió pública o sota l’ombra
d’una sèrie de subvencions públiques, que és del que es parla
per part del Partit Socialista, i nosaltres consideram que el
sector audiovisual ha de ser un sector autosuficient, i per tant
creim que les polítiques que s’han de cercar són unes polítiques
d’estímul de l’economia, de productivitat, d’intentar fer que les
nostres illes siguin un espai atractiu per a aquesta indústria, i
consideram que s’ha de potenciar, evidentment, la producció
interna, la producció nostra, la producció d’aquí de les Illes
Balears, però també consideram que és molt important que
productores externes puguin venir aquí a les nostres illes per
l’impacte que això pot tenir a Europa o pot tenir a l’estranger
mitjançant pelAlícules, mitjançant anuncis publicitaris,
mitjançant..., en fi, moltes altres produccions audiovisuals, i que
això suposa també un coneixement i una publicitat turística cap
a les nostres illes. I això a més després repercutiria de manera
positiva en la nostra economia.

Clar, totes aquestes previsions potser no es poden interpretar
d’aquest pressupost. El pressupost són uns nombres,
evidentment uns nombres que en aquest cas demostren que
vivim una situació complicada i que s’ha introduït tota una sèrie
de mesures de contenció d’aquesta despesa desmesurada que es
va produir els darrers anys, i a més també es va produir en un
moment de crisi econòmica i per tant és el que nosaltres sempre
hem criticat per part de la nostra formació política, i creim que
la millor manera d’intentar solucionar tota aquesta situació no
és a través d’esmenes que aparentment podrien ser positives
però que desquadrarien els números que ha fet el Govern de les
Illes Balears. 

Per tant en el gruix de totes aquestes propostes nosaltres no
hi estam d’acord, i per tant ho deim aquí en comissió, tot i que
no descartam -insistesc- que d’aquí a la sessió plenària es pugui
revisar qualque esmena, igual que desitjam que es pugui
replantejar qualque esmena per part dels grups de l’oposició
perquè tot el que pugui ser arribar a acords és positiu. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. Passam a les votacions de les esmenes
parcials de la secció 11, Conselleria de Presidència. Si cap grup
no demana votació separada, votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària, ara més que mai.

I si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam al següent debat, que és el debat
número 4. No sé si hi ha gent que ha de canviar, que han
d’aprofitar... Aprofitam.

Podem començar aquest debat 4. Si els sembla bé, abans de
començar demanaria les substitucions que es produeixen.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Ana Maria Rosa Bauzá.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gabriel Martí substitueix Carlos Veramendi.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Llorenç Galmés substitueix Vicent Serra.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló, Joan Boned.
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz, Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a aquest debat número 4 de totalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i
entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, esmenes 5227; Agència de
Turisme de les Illes Balears, 5188 i 5189; Ports de les Illes
Balears, 5194; Fundació Illesport, 5208; Fundació
Desenvolupament Sostenible, 5211. 

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, 5645;
Agència de Turisme de les Illes Balears, esmena 5646. 

Defensa conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. El nostre grup renuncia al debat de totalitat
en aquesta comissió i anunciam que les nostres esmenes de
totalitat es veuran o es podran debatre amb tot el que implica al
plenari. Per tant, les mantenim en els seus termes i posposam les
nostres explicacions per al debat al plenari de pressuposts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També les donam per
defensades en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, vostè ha tardat menys de deu segons, no deu
minuts. Pel torn en contra per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular també es reserva
aquest debat per al ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. No he tengut temps ni de posar-
li el rellotge. Per tant, el temps de rèplica i contrarèplica no
s’utilitzen.

Passam a la votació d’aquestes esmenes a la totalitat a la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports. Com que ningú no
ha demanat ni demanarà ja votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. 

Si cap grup no demana votació separada, també votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i moltes gràcies a tots.

Passam al debat número 5, de globalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i
entitats afins. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista.
Secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 457A,
promoció i foment de l’esport, esmenes 5432, 5434, 5433, 5286,
5374; al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries,
esmena 5329; al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, esmenes 5327, 5328, 5326, 5288,
5287, 5252, 5351; Ports de les Illes Balears, esmena 5330;
Fundació Illesport, esmena 5307.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, a la secció 12, Conselleria de Turisme i Esports,
al programa 457A, promoció i foment de l’esport, esmenes
5658, 5659, 5657, 5660 i 5656; al programa 511E, gestió del
transport aeri i marítim a les Illes Balears, la 5653; al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmenes 5649, 5654, 5648, 5650, 5652, 5647, 5655... i cap altra.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista i per un temps de deu minuts, té la
paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament passarem a
defensar aquestes esmenes aquí en comissió i, en primer lloc,
vull assenyalar que són unes esmenes que entenem perfectament
que ens movem en uns moments de prou dificultats
econòmiques, de per tant un pressupost escàs i alhora també
d’un pressupost d’una conselleria que vertaderament és -i
n’estam convençut- el motor econòmic principal que té la nostra
comunitat autònoma.

Per tant, dins el marge pressupostari de la mateixa
conselleria feim aquestes esmenes pensades i amb l’objectiu que
el turisme continuï sent d’una manera molt clara el motor
econòmic de la nostra comunitat, amb un valor afegit que és la
formació...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, senyors diputats, si són tan amables, hi ha tants de
grupets parlant que es fa incòmode, perdonin.

Sra. Barceló, pot continuar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Tal com els deia, per tant, valoràvem que hi ha conceptes
claus que haurien de ser-hi i per tant, en aquest sentit, plantejam
aquestes esmenes.

La primera fa referència, la 5329, a la connectivitat aèria; la
connectivitat aèria i sobretot en temporada d’hivern -també a
l’estiu- és una peça clau a unes illes tant per poder accedir com
per poder avançar a millorar tot el que és la nostra ocupació. Per
tant, en aquest sentit valoràvem que s’haurien de continuar fent
esforços per no perdre connectivitat en uns moments difícils per
a les companyies, però també en uns moments que ja aquest
hivern, malgrat les promeses del mateix govern, tenim una
constatació certa de la reducció tant del nombre de vols, el
nombre d’operacions com del nombre de seients amb destinació
a les nostres illes.

Per tant, és fonamental actuar i, per tant, feim una esmena
que suposa aquest compromís de millora de connectivitat aèria
per a cadascuna de les nostres illes. Connectivitat a l’estiu i
connectivitat a l’hivern, que és la manera com arriben
fonamentalment els turistes a la nostra comunitat autònoma, un
turisme que, a més a més, volem que mantengui o que es
mantenguin programes que suposin l’allargament de la
temporada. Per tant, també en aquest sentit, l’esmena 5327
d’incrementar els recursos de l’Agència de Turisme per
possibilitar el programa de turisme sènior.

Un altre element clau en el qual no hauríem de fer una passa
enrere -repetim- pel fet que l’ocupació laboral turística té encara
un recorregut important i en aquest sentit, s’ha plantejat sempre
l’estratègia de formar les persones aturades que tenim a la
nostra comunitat, de poder donar un contingut de carrera
professional als joves, a les persones que volen trobar un lloc de
feina a la nostra comunitat autònoma dins el marc del turisme.
Per tant, per ser una resposta laboral, de carrera professional,

d’ocupació de persones aturades d’altres sectors és fonamental
mantenir com a mínim els pressuposts de l’Escola d’Hostaleria
i rendibilitzar-la al màxim. Per tant, en aquest sentit
lamentàvem la rebaixa, entorn a un 60%, dels recursos de
l’Escola d’Hostaleria, ens preocupa aquesta baixada i amb
aquesta esmena garantiríem mantenir, quasi mantenir, el
pressupost que havia tingut fins ara. A més, tot el que suposava
l’estratègia de nova classificació hotelera, entre d’altres, de
creació de producte de valor afegit va lligat sempre a tenir
professionals d’aquestes noves dinàmiques ocupacionals i
d’ofertes que el turisme ens pot oferir.

Altres dos punts claus, a més de la connectivitat de crear, de
formació, hi ha, evidentment, dos elements claus que són les
millores de les destinacions turístiques i crear producte. Per açò
és fonamental que es mantenguin acords del Govern amb els
consells insulars en matèria de promoció turística. Aquest és un
element clau perquè cada una de les illes pugui tenir un marge
des d’una unitat d’acció en moltes coses, però també tenir un
marge per poder decidir i fer l’estratègia turística que des de
cada illa valorin que s’ha d’anar tirant. Entenem, i per açò aquí
no es planteja una transferència de turisme, es planteja mantenir
passes perquè hi hagi un marc d’autonomia dins el marc de les
possibilitats financeres de la comunitat autònoma, però que cada
una de les illes tengui capacitat de decidir. 

Per tant, en aquest sentit hi ha les esmenes, tant la 5325, de
suport a la signatura de convenis amb els consells insulars en
matèria de promoció turística, com els plans de promoció per tal
de situar l’illa d’Eivissa com a lloc de referència de la
destinació turística de qualitat, que és l’esmena 5287. I també,
evidentment, per ajudar a crear, per millorar la destinació i crear
producte, i aquí va lligada l’esmena 5252 de plan de
competitivitat, perquè els ajuntaments puguin estructurar i
millorar els productes turístics i també, evidentment, elements
claus com la remodelació de la badia de Portmany per començar
a executar-los.

Per tant, esmenes que lliguen plans de competitivitat que,
per altra banda, si evidentment el nou govern a l’Estat manté
aquests plans que suposen la millora del producte turístic de
municipis i d’illes evidentment hi ha d’haver el compromís de
suport del Govern de la comunitat autònoma perquè es financen
a tres bandes. Per tant, és important encoratjar a tenir, a poder
aconseguir aquests recursos i per açò que el Govern de la
comunitat autònoma tengui ja la disponibilitat pressupostària.

En ports una esmena, una esmena per visualitzar que el
turisme nàutic, la importància de lligar turisme i ports és certa
i, per tant, en aquest sentit hem d’aprofitar aquestes sinèrgies
d’ajuntar-ho i, per tant, establir que amb una baixa en
màrqueting, comunicació, publicacions, assessories jurídiques
diverses de ports de les Illes Balears es mantingués i s’impulsés
un programa que lliga ports i turisme de primera magnitud que
són els serveis nàutics, que són les estacions nàutiques. És un
producte turístic de primera magnitud, n’hi ha a Eivissa, n’hi ha
a Menorca, n’hi ha a Mallorca, tenen un potencial de creixement
important, generen ocupació, generen serveis i lliguen amb
aquesta estratègia i, per tant, proposàvem aquesta esmena, la
144.
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En matèria d’esports, també un element que és important
que el Govern hi mantengui compromís, compromís amb la
tecnificació de l’esport i que aquesta tecnificació sigui capaç
també de descentralitzar-se. En aquest sentit la tecnificació del
judo i del tennis es demanava per a Formentera. També
incrementar recursos per al trasllat d’esportistes perquè som
illes i, per tant, en aquest sentit és fonamental garantir la igualtat
d’oportunitats en les participacions esportives i tot el que fa
referència a dos elements, la promoció i el foment de l’esport de
base, l’ajut als clubs esportius d’una manera clara i un altre
element que és un element també d’inversió i de creació
d’ocupació, que són els plans d’instalAlacions esportives per a
Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Són plans que
entenem que s’han d’ajustar, ben segur, dins l’àmbit
pressupostari, però estaria bé no renunciar-hi. Hi ha municipis
que ja han començat i, per tant, creim que seria fonamental
començar aquest compromís del Govern amb aquests pròxims
pressuposts de l’any 2012.

Aquestes són fonamentalment les esmenes del Grup
Socialista que, repetim, entenem les dificultats econòmiques,
però també valoràvem que per remuntar economia és
fonamental actuar i en aquest sentit algunes de les actuacions
que creim que dins l’àmbit turístic ens poden ajudar a créixer,
fins i tot en moments tan difícils com els que vivim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, i també per un
temps de deu minuts, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Començarem per esports,
demanam un increment de les partides destinades al programa
d’esport en edat escolar per a noves modalitats esportives.
També demanam un increment de la partida destinada a la UIB,
hi havia un conveni i es rebaixen els doblers que es destinaven
a la Universitat, pensam que és important la colAlaboració amb
la Universitat i que s’ha de mantenir en el màxim nivell, no més
del que hi havia, simplement demanam el que hi havia. Després,
amb la 5557, també demanam un increment d’actuacions i de
recursos destinats a totes les illes en matèria esportiva. A una
altra demanam transferir la major part de les partides que hi ha
en el Consorci Trofeu Princesa Sofia a la Fundació Illesport,
pensam que el Govern no ha de destinar tants de doblers a
aquest consorci quan ha fet retallades tan importants en el
suport als esportistes de les Illes.

Després també demanam nous programes de foment de
l’esport base a les diferents illes. Llavors hi ha una partida molt
concreta que va destinada a cobrir les bonificacions de residents
per a transport marítim, hem presentat esmena per declarar la
partida ampliable, però també hem pensat que és important
garantir que els ciutadans de les Illes no es vegin encara més
perjudicats, sobretot els d’Eivissa, els de Formentera i els de
Menorca amb les dobles i les triples insularitats. Creim que no
és un moment perquè els ciutadans hagin d’abonar més pel
transport marítim.

Després, l’Escola d’Hoteleria hem vist que li havien baixat
la partida pressupostària, pensam que no és un bon moment
precisament quan la formació hauria de ser un dels eixos
fonamentals dins el món i especialment el turístic per créixer
també en qualitat. Voldríem que aquestes partides
s’incrementassin. Llavors hi ha unes partides de transferència de
promoció turística del Govern i del Consell Insular de Menorca,
aquesta era una proposta electoral de tots, molt especialment del
Partit Popular, i pensam que s’ha de continuar reivindicant.

Amb la 5648 demanam un increment de les transferències de
l’Agència de Turisme perquè aquesta pugui donar suport a
esdeveniments culturals, esportius i lúdics en colAlaboració amb
ajuntaments i entitats que ajudin a la desestacionalització, però
també el supòsit d’una oferta complementària i un increment de
les persones que ens visiten durant tot l’any. Llavors destinam
una partida pressupostària a la reforma integral de la Platja de
Palma, pensam que el Govern ha de contribuir, és ver que volem
més doblers de Madrid, però ha de contribuir a aquesta reforma.
També demanam unes actuacions d’esponjament per eliminar
impactes negatius a costes i a les zones turístiques, crec que hi
ha diferents zones a les Illes que necessiten aquestes actuacions
i que seria bo per millorar producte, per millorar medi ambient.
I també un pla d’embelliment de zones turístiques i municipals
de les Illes Balears per fer inversió pública, una inversió que pot
generar ocupació, però que també pot generar unes noves
atraccions per al turisme que al final és el motor, com hem dit
molt i seguirem repetint, de l’economia d’aquestes illes.

I finalment, demanam una partida per transferir al Consell
Insular de Menorca per al Pla estratègic Menorca tot l’any que
des de Menorca es valora positivament i pensem que és
important mantenir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. I com a torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular i també per un temps de deu minuts, té la
paraula la el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular en principi donarà el seu vot desfavorable
a les esmenes presentades pels dos grups parlamentaris de
l’oposició, referides a la secció 12, turisme i esport.

El Grup Parlamentari Popular, un cop estudiat el pressupost
de la secció 12, entenem que s’ajusta al pla de realitzar un
pressupost prudent i auster dins d’una realitat econòmica difícil
i dura. No és un pressupost que incrementa, per la qual cosa no
es promet l’impossible, són un exercici de la realitat de l’entorn
global i actual.



320 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 1 / 13 de desembre del 2011 

 

Feta aquesta introducció, pas a argumentar sobre les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista i, com he
dit, tenen en principi el nostre vot desfavorable.

En primer lloc, esmenes RGE núm. 5432, 5434, 5433, 5286
i 5374, referents al programa 457A, sobre promoció i foment de
l’esport. Les subvencions a clubs esportius ja té la seva
assignació pressupostària i creim que amb aquesta partida
assignada és suficient per al patrocini dels clubs esportius.

Pel que fa a incrementar la partida per als trasllats dels
esportistes, creim que no cal aquesta modificació pressupostària
ja que es requerirà a les empreses que realitzen els trasllats que
ampliïn les reduccions o descomptes, com estableix el Reial
Decret 1316/2001, de 30 de novembre. El descompte mínim del
20% respecte de les tarifes de referència per als passatgers de
les Illes que regula l’ordre (...) 1085/2008, de l 7 d’abril.

Amb referència a la promoció i foment de l’esport base, els
recordam que, d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 6/1994, de 13
de desembre, correspon als consells insulars la competència de
planificar, fomentar i executar els programes de l’esport escolar.
El Govern té la competència de l’execució de les fases finals de
l’esport escolar, així com els plans d’instalAlacions esportives
corresponen als consells i ajuntaments. Al Govern li correspon
la creació de xarxes especials d’instalAlacions d’alta competició
o tecnificació, a més de la seva conservació, programació,
gestió i coordinació.

Pel que fa a l’esmena 5329, referent al programa 514B, de
gestió d’instalAlacions portuàries, la partida ja està compromesa
en operacions financeres per als ports de les Illes Balears, com
ara el Port exterior de Ciutadella de Menorca.

Pel que fa a les esmenes amb número de referència 5327,
5328, 5326, 5288, 5287, 5252 i 5251, referents al programa
715C, d’ordenació del sector i redefinició del model turístic,
comentar que, com haurien de saber vostès, Turespaña va deixar
des de l’any 2010 de realitzar convocatòries i donar suport via
convenis de colAlaboració a tota Espanya. No obstant això, la
Conselleria de Turisme i Esports ja té en marxa plans turístics
amb els Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Mallorca. Però
no es descarten altres vies de finançament a través del Consorci
d’Allotjaments Turístics a fons finalistes de les inversions
estatutàries.

Sobre l’esmena amb referència 5287, comentar que el centre
de cost 12304 no existeix a la Conselleria de Turisme i Esports,
així com el subconcepte 48000 de la referència 5326, per aquest
motiu es desestimen.

Altres edicions de partides pressupostàries que es proposen
de baixa, corresponen a previsions compromeses d’inversions
de la Direcció General de Ports i Aeroports per a la millora de
la connectivitat i de pagaments d’operacions financeres a l’antic
Pla Mirall. Per aquest motiu i després d’estudiar les seves
esmenes, en principi no veim motius per realitzar en els
pressuposts cap modificació, subvenció o canvi suggerit.

Les esmenes amb número de referència 5330 i 5207,
referents als programes E11, de Ports de les Illes Balears, i F01,
de la Fundació Illesport, seran comentades en sessió plenària.

Seguidament pas a argumentar sobre les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa i Més per
Menorca i, com he dit, també tendran en principi el nostre vot
desfavorable.

En primer lloc, esmenes RGE núm. 5658, 5659, 5657, 5660
i 5656, referents al programa 457A, de promoció i foment de
l’esport, comentar el mateix que he argumentat per al Grup
Parlamentari Socialista amb referència a la promoció i foment
de l’esport base, per la qual cosa no cal repetir-ho.

Pel que fa a incrementar la partida assignada a la UIB,
aquesta partida pressupostada és la que es va assignar en el
conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB el 2009,
d’acord amb la petició realitzada per la UIB per finançar
l’esport universitari, és a dir, no s’ha modificat i s’ha deixat la
mateixa partida prevista en el conveni per al 2012, que és de
20.000 euros.

L’esmena 5653, del programa 511E, de gestió de transport
aeri i marítim a les Illes Balears, estam segurs que la Conselleria
de Turisme i Esports fa feina per cobrir totes les despeses
relacionades amb les bonificacions als residents per al transport
marítim.

Les esmenes 5649, 5654, 5648, 5650, 5652, 5647 i 5655, del
programa 715C, d’ordenació del sector i redefinició del model
turístic, comentar que la Conselleria de Turisme i Esports
garanteix la realització normal del curs escolar 2011-2012 a
l’Escola d’Hoteleria.

Per desenvolupar els projectes d’embelliment de les zones
turístiques i a causa de les circumstàncies econòmiques i
pressupostàries, es farà recerca de fons provinents d’inversions
estatutàries o d’un altre tipus, així com es donarà suport als
esdeveniments culturals, esportius i lúdics, segons les
disponibilitats pressupostàries i que siguin d’interès turístic.

Amb referència a la Platja de Palma, la Conselleria de
Turisme i Esports continuarà donant el seu suport tècnic, jurídic
i administratiu, a més d’intentar assolir recursos financers
provinents del fons estatutaris com Turespaña per possibilitar el
finançament de la reforma. Igual que se cercaran partides de
fons estatutàries o de consorci local per desenvolupar actuacions
d’embelliment i esponjament sobre impactes negatius a la costa.

Moltes gràcies, president.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Martí. I per al torn de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Barceló
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Bé, bàsicament, m’agradaria comentar un
parell de coses. De vegades les partides evidentment no hi són
perquè no hi havia cap objecte per existir, però es poden crear
partides amb pressupost; vull dir que, per tant, aquest fet crec
que perfectament és corregible, de fet no hi havia el concepte i
per tant no hi havia l’epígraf corresponent, però estic
convençuda que no suposaria cap altre problema.

Sí hi ha un parell de coses que fonamentalment ens
preocupen i li assenyalam així de clar: el que fa referència al
trasllat dels esportistes, vostès ens diuen que poden garantir-ho;
d’entrada, amb els recursos existents, vistes les despeses fetes,
és molt difícil, és molt difícil, i per açò plantejàvem la
possibilitat, la necessitat d’incrementar-la, si ho fèiem amb
aquest concepte, que es poden reduir via convenis amb els
operadors, de vegades no es tan fàcil perquè donen les hores que
vertaderament no ajuden, és a dir, és bastant més complex. Per
tant, en aquest sentit sí que ens agradaria tenir la confiança que
hi hagués una garantia plena que vertaderament siguin trasllats
que es puguin anar pagant.

Pel que fa referència als plans d’instalAlacions esportius, és
cert, les competències són compartides, però el mateix conseller
de Turisme ens assenyalava com a un dels elements més
estratègics que preveu dins l’any 2012 precisament fer el pla
d’equipaments i ser capaços de transformar aquests equipaments
esportius en oferta turística. Molt bé, per açò també és important
anar invertint, i per açò -repetim- tal vegada no serà possible
fer-ho tot, no li demanam fer-ho tot tampoc, però sí començar
perquè hi ha ajuntaments, tant de Mallorca, com d’Eivissa, com
de Menorca que han començat i per tant estaria bé que des del
Govern se’ls donés aquest suport, reconduint amb el temps que
faci falta, però també dins aquesta estratègia que no és aliena al
que el conseller ha anat explicant i que ens sembla bé, fer el Pla
d’equipaments i oferir-ho tot com a oferta turística. Per açò un
pèl més és dir, bé també invertim-hi, d’acord amb la feina que
ja hi ha feta a cadascuna de les illes, d’estratègies que també han
de ser conjuntes de millorar les instalAlacions. I per açò
plantejàvem aquesta esmena que -repetim- no ho cobreix tot,
però sí permet començar una part.

Pel que fa referència a Ports, a mi m’agradaria més que res,
per una qüestió que genera dubtes. En els pressuposts de Ports
de la comunitat autònoma, a l’entitat pública només ens surt una
inversió explicitada, que és la mateixa que va dir el conseller
aquí, el dic de Banyalbufar. Aquesta és una obra pressupostada,
explicada i inclosa en el pressupost, cap problema, no la
discutim. Però el tema del port de Ciutadella, ni surt, ni apareix
en el pressupost, ni res. Se suposa que anirà lligat a inversions
estatutàries que no figuren en aquest pressupost, tal i com el
vicepresident econòmic ens va explicar. I per açò hi ha un
desquadrament aquí i aprofitàvem aquests recursos per poder-
los assignar a altres conceptes, però simplement perquè la
memòria tant de la conselleria, com de la mateixa entitat, com
la compareixença del conseller, només ens va citar el dic de

Banyalbufar. És el que surt i apareix aquí. Per tant, aquí hi ha
una qüestió que vertaderament teníem dubtes i per açò
aprofitàvem el que feia referència a aquests recursos. Repetesc,
inversions estatutàries ben segur que n’hi haurà més que no
apareixen aquí, els ho demanam, totes les que es puguin
aconseguir. Només faltaria! Totes. I sempre tindrà el suport
perquè hi hagi inversions estatutàries lligades a l’activitat
turística.

En matèria de formació no és que baixem un poquet en el
pressupost, és que reduïm de 2.400.000 han deixat 1.100.000
per mantenir l’Escolta d’Hostaleria. És un bot molt gran! Per
tant, per garantir que l’escola funcioni i, a més a més, pugui
donar aquesta necessària formació a la gent que tenim aquí, que
no l’haguem de contractar fora, jo supòs que aquest també és un
objectiu per tots. Hi ha empreses que van a contractar fora
perquè no troben persones aquí formades per a allò que
necessiten. I açò ens passa. Per tant, hem de fer aquest plus
formatiu de l’escola i demanam que es restitueixin els recursos
que lliguen amb l’Escola d’Hostaleria, perquè hem de garantir
evidentment que l’escola funcioni. 

I connectivitat aèria, la promoció i el producte turístic són
tres conceptes que -repetim- nosaltres creim que són importants,
dins els marcs de les possibilitats que hi hagi. Però sense avions
no hi ha turistes i no podem fer passes enrera, en un moments
prou difícils. I hem de donar suport perquè els municipis i els
consells tirin endavant plans de competitivitat i açò necessita
l’aportació del Govern de la comunitat autònoma i la promoció
compartida és més. Per tant, en aquest sentit plantejàvem
aquestes esmenes. Entenem que els moments són complicats,
però que també aquests conceptes turístics ens podrien permetre
precisament en moments difícils, poder millorar entre tots la
nostra economia i les nostres oportunitats de fer feina.

Per tant, aquests són les esmenes, amb el dubte que li he
deixat en matèria de ports i allà on evidentment hi ha un
desquadrament que amb els documents presentats pel Govern es
veu. Per tant, per açò aprofitàvem aquests recursos, havent
escoltat les explicacions del conseller. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Molt breument perquè al final tampoc hi ha
hagut massa contradiccions, simplement s’ha limitat a dir que
ells consideren que hi ha suficient pressupost i nosaltres
continuam pensant que és totalment insuficient i que algunes
partides s’havien de modificar. Per tant, nosaltres mantenim les
nostres esmenes i supòs que continuarem el debat en el plenari.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I en torn de contrarèplica pel
Grup Parlamentari Popular i per un temps de cinc minuts Sr.
Martí té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, President. Bé, jo seré breu. Sra. Barceló i Sra.
Mascaró, jo crec que fa molts d’anys que parlam del mateix,
pressupost rere pressupost, i aquests són els meus primers
pressuposts en viu. Però he seguit com a persona del món
turístic que som i que viu amb passió aquest món del turisme,
he seguit tots els anys, menys el del 2011 perquè no ha existit,
el pressupost de turisme. I parlam sempre del mateix, som
incapaços de fer les coses i és molt trist. Jo crec que ara s’estan
posant unes mesures, com és la Llei general turística i això
ajudarà molt. Supòs que ja tendrem temps de parlar d’aquesta
llei.

Però miri, he pres nota de totes les seves recomanacions Sra.
Barceló, també de l’única seva Sra. Mascaró, que no creu que
sigui suficient el pressupost. Dels set punts que vostè diu, Sra.
Barceló, només li diré dues coses. Miri, en promoció no és la
quantitat, jo moltes vegades he sentit dir és que Andalusia es
gasten 80 milions d’euros, no ho dic per vostè, eh?, però el
sector i l’administració en algun determinat moment. No és
qüestió de tenir milions i milions, és saber invertir aquests
milions, és saber on fer aquesta promoció. Hi ha eines que no
són massa cares i que arriben a moltíssima gent. Jo li vull
assegurar que en el meu àmbit professional, a l’hotel fent talls
de ràdio a Alemanya hem aconseguit fer un borshop.

Sobre l’Escola d’Hostaleria, jo li puc assegurar perquè ho he
viscut de prop, tant quan vaig estar de cap de gabinet de la
conselleria, com a la part professional, enguany mateix el Melia
Palace Atenea ha contractat dues persones de l’Escola
d’Hostaleria. Bé, idò aquests convenis continuen, Sra. Barceló,
i no és qüestió que es rebaixin. La conselleria va dir aquí en
comissió que garanteix que el curs 2011-2012 sortirà endavant
i hem de creure en la paraula del conseller. Vostè quan era
consellera i afirmava una qüestió, crec que li devien donar
credibilitat, pens. Si vostè no vol confiar en la paraula del
conseller actual ja és una altra cosa.

Miri, sobre el tema de connectivitat, supòs que vostè ho sap,
però Ryanair ha anunciat la seva base a Palma per a l’any 2012.
Esperam no tenir pèrdues com vàrem tenir amb Spanair i com
hem tengut amb altres línies aèries durant el seu mandat, el
mandat del seu govern. I amb els nous acords que es puguin fer,
es pugui aconseguir connectivitat. Estic amb vostè al cent per
cent, sense avions no hi ha res a fer, ja poden pegar bots, podem
fer el ball de bot als turistes que tanmateix no farem res. 

Jo crec que efectivament i com vostè ha dit al principi Sra.
Barceló, en la primera indústria que és el sector turístic hem de
fer les coses molt seriosament, hem d’apostar molt fort, però
hem de fer les coses. I ara, per desgràcia, i també ho hem dit tots
tres, les circumstàncies són les que són, però ja estam sortint, ja
l’any passat i l’altre, ho esper, l’any 2012, d’una crisi. Bé,
posem les bases jurídiques perquè sigui més àgil poder fer les
coses, que el sector i inversors de fora creguin amb nosaltres, en
les Illes Balears, tornin venir. No demonitzem els hotelers, no
diguem que la llei la fan els hotelers, apostem perquè també
donen molts de llocs de feina, a l’empresa on jo faig feina hi ha
36.000 ocupats. Per tant, crec que hem de fer una passa
endavant de ver, no una passa enrere com hem fet els darrers
anys.

Traslladaré el seu argumentari a la Conselleria de Turisme,
com li he dit al principi a vostè i al PSM, en principi votam en
contra, però d’aquí al plenari ja veurem què passa.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. I arribats aquí, passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports. Crec que no hi ha cap grup que demani votació
separada. Passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació conjunta, crec que no hi ha
votació separada, de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Arribats aquí. Moltes gràcies a tots, s’aixeca la
sessió i bones tardes o bona nit.
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