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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots, benvinguts, els pregaríem que
s’asseguessin, si són tan amables perquè tenim pressa, ja que
entre altres coses la Sra. Secretària em diu que ha deixat la llet
al foc i hauria d’anar a apagar-lo.

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sr. President, Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, crec que n’hi ha més, de substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Àngel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ja estam. 

I. Compareixença RGE núm. 7700/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, de la senadora en representació de les Illes
Balears, Sra. Maria Antònia Garau i Juan, per tal
d'informar sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l'Estat per al 2013.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a l’escrit
RGE núm. 7700/12, presenta pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se
solAlicita la compareixença de la senadora en representació de
les Illes Balears per tal d’informar sobre el seu posicionament

en relació amb els pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2013.

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Garau i Juan per fer
l’exposició oral, no té limitació de temps. Té la paraula.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Moltes gràcies, president. Senyors diputats, en primer lugar
agradezco que hayan solicitado mi comparecencia para explicar
mi posicionamiento en relación a los presupuestos generales del
Estado de 2013 en calidad de senadora autonómica. Aprovecho
para ponerme a disposición de esta comisión y de todas las
comisiones de esta cámara, no lo he hecho con anterioridad ya
que ésta es la primera comparecencia que tengo en este
parlamento. 

Mi exposición, la repartiré en tres turnos y trataran los
siguientes puntos, un poco para organizar las ideas que ustedes
puedan preguntarme: en primer lugar, los presupuestos
generales del Estado 2013 a nivel estatal; cómo afectan, en
segundo lugar, esos presupuestos a nuestra comunidad
autónoma, y el tercer punto, en tercer lugar, análisis de la
situación actual tanto a nivel económico como político en el
ámbito estatal y autonómico. Además de mi exposición trataré
de responder a sus cuestiones en la medida en que tenga
conocimiento de ellas, pero ya les adelanto que porque no
tengamos la misma ideología no debemos censurar el trabajo del
otro.

Empezaré por el primer bloque. Los presupuestos generales
del Estado 2013 a nivel estatal, para explicar cómo afectan los
presupuestos generales del Estado a Baleares debo
contextualizar cómo son estos presupuestos y qué situación nos
ha llevado a tener que presentar este tipo de presupuestos tan
austero, una situación que entiendo que tal vez nonos guste
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escuchar a ninguno de nosotros, pero decir que creo en estos
presupuestos por ser necesarios para España en estos momentos
por su austeridad y su realidad. Por tanto, son creíbles ante
cualquier organismo exterior, que nada tienen que ver con los
que elaboraban o prorrogaban otros gobiernos socialistas.
Además que las partidas del presupuesto que afectan a Baleares
son injustas y que, desde las cámaras, tanto Congreso como
Senado, y desde el Govern balear sobre todo, se está trabajando
para que sean modificadas y ajustadas a las necesidades que
tiene Baleares en este momento.

Los presupuestos reducirán el déficit público con un plan
creíble. Se están cumpliendo los objetivos, el déficit estatal
hasta septiembre se ha reducido hasta un 3,9% del PIB, como
confirma Eurostat. El objetivo ahora es reducir el déficit público
del conjunto de las administraciones públicas hasta el 4,5%. 

Los presupuestos generales del Estado hacen ajuste
presupuestario tanto en gasto público, en este caso el 58%, y
tanto también en los ingresos que serían 42% de incremento.

Los gastos, cuatro datos les daré, se reducen los ministerios
en un 8,9%, se vuelven a reducir subvenciones a partidos
políticos que caen un 42% y a sindicatos y organizaciones
empresariales en un 20%.

Ingresos, por IVA se incrementará un 14,6%, por impuestos
especiales subirán hasta un 8,3% hasta los 20.000 millones de
euros. 

Se prevé caída en las deducciones por impuesto de
sociedades, causadas por coyuntura y cambios tributarios,
aplicaciones del tipo del IRPF a las ganancias por plusvalía que
se obtengan a corto plazo, 90 millones de euros, imposición de
un límite del 70% en la deducción por amortización del que se
benefician las grandes empresas, en el impuesto de sociedades
se recaudarían 2.371 millones de euros.

Los presupuestos garantizan la financiación sostenible de la
Seguridad Social. Las aportaciones del Estado para la
financiación de las prestaciones no contributivas alcanzan los
6.662 millones de euros, que es un 74,9% más que en los
presupuestos de 2012. Las dos terceras partes de estos
presupuestos van destinados a servicios sociales, por tanto son
unos presupuestos sociales.

En resumen, de temas sociales, pensiones, se revalorizan un
1%. El gasto en pensiones aumenta un 5% respecto a los
presupuestos del 2012 hasta alcanzar un total de 121.557
millones de euros.

Se mantiene el sueldo a los funcionarios y se recupera la
paga extra. Aumentan las becas y la partida aumenta en 23
millones de euros.

Para conseguir todos estos beneficios a nivel estatal se han
tenido que hacer muchos esfuerzos, es evidente. El Gobierno
prioriza el ajuste presupuestario en el gasto público, representa
el 58% -ya lo he comentado- y los ingresos el 42.

Gracias a esta reestructuración el Gobierno tiene previsto
que se cumpla la previsión de ingresos para 2012. Esto que es
simplemente una frase es muy difícil de cumplir, los
presupuestos... bueno, el papel ya lo saben, lo aguanta todo,
pero los presupuestos, que se cumpla la partida de ingresos, es
sumamente difícil, ya se están cumpliendo los ingresos del
presupuesto 2012, es un hecho.

Aumenta la partida para frenar los intereses de deuda
pública, fruto del despilfarro de otros gobiernos. En el 2011 el
PSOE gastó 90.000 millones de euros por encima de los
ingresos que... que España tuvo que pedir de fuera, a mercados
exteriores. Ahora los españoles tenemos que hacer frente a los
38.590 millones de euros sólo de intereses de deuda.

Recortan, estos presupuestos, un 12% de media para 2013 el
presupuesto de cada ministerio. Esto supondrá un ajuste, un
ahorro absoluto de 4.335 millones de euros.

¿En qué trabaja ahora mismo el Gobierno? El Gobierno
trabaja en 43 reformas que se van a... ¿cuál es el objetivo?, para
mejorar la competitividad e impulsar la generación de empleo.
Formarán parte de estas medidas el desarrollo de la reforma
laboral, plan de apoyo a emprendedores, ley de unidad de
mercado, liberalización de sectores clave y puesta en marcha de
la reforma de educación.

Para acabar, la estrategia española en política económica que
ha presentado el Gobierno se divide en tres ejes principales:
primero, consolidación fiscal, desarrollo de la Ley de
estabilidad presupuestaria, del plan de pago a proveedores y el
fondo de liquidez autonómica, FLA. 

Permítanme hacer un apunte a Baleares, nuestra comunidad
puede acceder a crédito bancario, puede hacerlo, no como otras
comunidades autónomas que no pueden hacerlo, sólo pueden
pedir dinero al Estado porque los bancos no se los da. No es
nuestro caso. El Estado ha negociado con entidades financieras,
fuera del Estado, unas mejores condiciones para prestar dinero,
es decir para financiar a las comunidades autónomas. Estas
condiciones financieras son mejores en muchos casos que las
condiciones que se tenían en muchas comunidades autónomas,
como es Baleares.

Esto se lo comento porque me gustaría que tuvieran otros
argumentos, que no sea éste, que utilicen para hablar de la
financiación de esta comunidad autónoma. FLA no significa
rescate, por favor, no lo digan, es que no lo es. Es simplemente
una mejor condición financiera. No nos estamos financiando
sólo de FLA, estamos también acudiendo a bancos porque
podemos.

Segundo eje, reforma del sistema financiero, culminación
del saneamiento financiero antes de que acabe el año para que
las familias y las PIME puedan acceder a ese crédito mucho más
rápido.
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Tercer eje, reformas estructurales, ya lo he comentado
anteriormente. Los ajustes que se están realizando en toda
España son dolorosos, pero estamos convencidos que esto nos
llevará a una mejor situación y a salir de la crisis.

Baja la inversión en todo el ámbito nacional y las
comunidades autónomas que más bajan son las que tienen en el
2013 ya convenios plurianuales acabados, terminados o que ya
se están acabando. 

Otras comunidades en las que los presupuestos generales del
Estado bajan serían el País Vasco, 32%; Aragón, 30; Castilla-La
Mancha, el 28; Navarra, 68; Valencia, 35, entre otras.

Esto ha sido contextualizar lo que serían los presupuestos
generales del Estado 2013, 

¿Cómo nos afectan a Baleares? Aunque la austeridad de los
presupuestos generales del Estado 2013 es necesaria para salir
de la crisis y normalizar las cuentas públicas, el reparto de este
presupuesto a lo que afecta a Baleares es totalmente injusto,
aunque estoy completamente convencida que las cifras
mejorarán, ya sea con convenios o con enmiendas. 

Aun así, ¿qué se ha conseguido ya? Permitir... bueno, ya se
mantiene, seguro, está confirmado aunque ha sido, parecía que
los medios no lo teníamos, sí desde el principio, es el descuento
a residente. Sí, se mantiene. Además 78 millones de euros en
inversión, 17 son de ministerios, 61 son inversiones
plurianuales.

¿Qué necesita Baleares? Creo que en esto estamos de
acuerdo todos, mayor financia... modelo de financiación,
desarrollar el REB, Régimen Especial para Baleares, e
inversiones estatutarias y los convenios previstos, que se
cumplan, tanto los pasados como los futuros.

Ese es mi primer bloque. Muchas gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senadora. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, supòs que els grups
estaran d’acord que podem continuar, si?, dic bé?

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre, si ho he entès, aquest és un primer...
quedarien dos blocs més en què també faríem el mateix
procediment, o no?

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni?

EL SR. BONED I ROIG:

Pregunt..., si com ha anunciat i ara acaba de dir la Sra.
Senadora aquest és el final del primer bloc, pregunto si, estam
parlant d’un primer bloc, n’hi haurà un segon i un tercer. 

EL SR. PRESIDENT:

N’hi haurà un segon, ella podrà contestar a cadascú de
vostès si vol, com sempre ho feim, de manera global després de
les seves intervencions o individualment a cadascun... d’ells,
com vostè vulgui.

Idò per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En primer
lloc, pel Grup Parlamentari 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. Haurem de fer via, en primer
lloc vull donar la benvinguda a la senadora Garau i recordar-li
que en aquesta cambra la primera llengua oficial és la llengua
que també es parla a Llucmajor, el català, però veig que com a
bona llucmajorera "pepera" s’ha doblegat als criteris del seu
partit. En segon lloc, vull agrair-li els consells que ens està
donant de dir que el que no ha de fer l’oposició... nosaltres li
direm tal vegada el que no hauria de fer l’equip del Govern.

Referent a tot el que ens ha exposat, bé ens ha exposat molt
per damunt el que són els pressuposts, evidentment en una
compareixença com aquesta no esperàvem que ens explicàs els
pressuposts de l’Estat, està parlant que els ministeris baixen un
8,9%, que baixen un 40% als partits polítics i als sindicats...
entre cometes, ens sembla bé, però al Partit Popular ja li va bé
recordar les baixades en aquestes partides perquè és evident que
els partits polítics, els sindicats són coses que molesten i ja va
bé retallar-los les ales perquè no puguin fer política ni sindicats
ni aquestes coses. Referent, però, als ministeris, curiosament
baixen tots els ministeris excepte el Ministeri de Defensa que en
aquestes alçades de vida i de segle continuam pagant unes
armes que va comprar el Sr. Aznar, del Partit Popular, i que no
ens queda altre remei que continuar pagant perquè encara que
no les comprem, pel que es veu va fer un conveni d’aquests que
s’han de continuar pagant i el Partit Popular paga tan content.

Diu que incrementen els ingressos, garanteix un finançament
sostenible, dos terços del pressuposts es diu que són per a
serveis socials, són dos terços dels pressuposts quan hi han
descomptat tot el que donen als bancs, que és bastant elevat. A
les pensions, les pujarà un 1%, però com que també els han
pujat l’IVA i altres despeses i IBI i coses d’aquestes per poder
mantenir... ajuntaments i consells, això serà com si no les
haguessin pujat, però bé.

La despesa pública diu que és d’un 58%, hi ha una previsió
d’ingressos, però vaja!, i que s’estalvien uns 4.300 milions
d’euros. Crec que, en aquestes alçades de la vida, de la crisi, de
la situació que pateixen les empreses i sobretot les famílies que
perden la casa on viuen, moltíssimes famílies, un 25%, una
quarta part de la població, de famílies en les quals ningú no
troba feina, a casa seva, dir com a una gran cosa que l’Estat
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s’estalvia 4.300 milions d’euros, jo és que crec que en sortir per
aquí fora si hi ha algú que ens ha sentit ens galtejarà, però vaja,
són maneres d’entendre el món. Uns entenen que la manera de
sortir-ne és retallar dèficit, peti qui peti, i normalment sempre
peten les classes mitjanes.

Referent a la nostra comunitat, ens ha dit la senadora que no
podem dir que la comunitat no pot anar al banc. La realitat és
que, als bancs, l’única cosa que hem aconseguit és pagar els
interessos més cars de crèdits que era innecessari modificar.
Estam regalant 10 milions d’euros cada any d’interessos als
bancs perquè així ha volgut el Govern renegociar les condicions
a canvi de res i encara esperam..., sou la primera política que en
parla en aquesta cambra. És curiós que hagin de venir de
Madrid a parlar d’aquestes coses, però aquí ningú no ho ha
volgut defensar i també heu dit que el Govern de l’Estat ha
negociat unes condicions millores financeres de crèdits exteriors
a Espanya i que per això el crèdit és més baix, però curiosament
prohibeix a la comunitat autònoma accedir a crèdit exterior. Per
tant, aquí alguna cosa no quadra, alguna cosa falla perquè si són
tan bones les condicions a l’exterior per què és que, per poder
accedir als 355 milions de rescat ens posen com a condició no
poder anar a l’exterior a trobar-ne? No sé si... o no ens han
informat bé a tots o aquí alguna cosa balla.

Referent a les inversions, diu que baixen perquè hi ha uns
projectes plurianuals acabats i ja està. És que n’hi ha alguns...,
a mi m’és igual si hi ha projectes plurianuals o hi ha... tenim una
cosa, a la qual diuen Estatut d’Autonomia, que és una llei
orgànica d’obligat compliment, que diu que durant set anys el
Govern de l’Estat ha d’invertir en aquestes illes per la mateixa
quantitat per fer la diferència i arribar a la mitjana estatal, i en
aquests moments tenim 71 euros per habitant a les Illes al
pressupost de 2013, la mitjana és de 230, miri quina diferència
entre allò que toca als ciutadans de les Illes Balears i la
mitjana!, però és que hi ha comunitats en que estan pels 1.600.
Per tant, la crisi només existeix per a segons qui. 

Això és el que voldria que m’explicàs des d’un punt de vista
de senadora del Partit Popular, vostè com ho veu i què fa
comptes fer per a aquestes coses, perquè el Govern de les Illes
Balears va dir que eren uns pressuposts injusts i que ha negociat
i fruit d’aquesta negociació hem sabut que el Partit Popular,
l’única esmena en qüestió de doblers que ha presentat al
Congrés dels Diputats és una esmena que precisament encara
ens lleva 223.000 euros que venien per a inversions a les Illes
per anar a altres comunitats. 

Si això és la millora que ha de venir al Senat, és aquesta la
feina que van fent, si vostè té previst fer-ne una altra, de feina,
perquè de moment els quatre diputats del Partit Popular no
n’han feta gens, de feina. No només no n’han feta, sinó que han
badat quan altres del seu mateix partit han decidit que a les Illes
n’hi sobraven, de doblers, dels que teníem. Teníem el 0,7% en
inversions, al mateix nivell de la cooperació amb el tercer món
i en aquest moment no arribam ni a això, amb les propostes que
ha fet el Partit Popular. Què passa amb els ciutadans de les Illes
Balears? No tenen el mateix dret a tenir inversions? La renda
per càpita en aquestes illes va baixant any rere any fruit del
finançament. Els darrers anys, tot i que nosaltres ho trobàvem
poc al nostre grup, i les inversions havien augmentat, així i tot
baixàvem respecte de la mitjana estatal i en aquests moments
ens enfonsam, ens enfonsam. Tenim un projecte de Platja de

Palma, que supòs que vostè deu conèixer bé perquè una bona
part forma part del municipi del qual vostè procedeix, amb uns
projectes fantàstics per el dia que els nostres competidors surtin
dels seus problemes estar preparats per fer-hi front i no, ara no
podem fer res, ara no invertim, era importantíssim invertir, ara
no hi ha inversions, ara no hi ha inversions. El seu partit sempre
ha demanat inversions, ara no hi ha inversions. 

Diu que el FLA és tan fantàstic, aquestes ajudes als
ajuntaments, que li demanin a l’Ajuntament de Ciutadella, vostè
també és senadora per les Illes Balears, també s’hauria de
preocupar de l’Ajuntament de Ciutadella, que els varen arribar
ahir quines eren les condicions per poder posar-se en el FLA. 

(Remor de veus)

Aquí totes les culpes sempre són dels altres, però qui
governa ara són vostès i qui té majoria absoluta per tot és el
Partit Popular. Per tant, altres mesures hi ha d’haver.

Nosaltres estam d’acord a aplicar austeritat, però no estam
d’acord a enfonsar l’economia d’aquestes illes a favor d’uns
poderosos. Hi ha possibilitats, encara, d’incrementar ingressos
a través d’alguns imposts, hi ha possibilitats de redistribució de
riquesa, convèncer la Sra. Merkel i els que comanden a
BrusselAles, i no anar a fer de comparsa com es feia, convèncer
que en lloc de donar els doblers als bancs a un 1% i després la
gent hi hagi d’anar a demanar-los a un 6, que els doblers se’n
vagin directament als governs. Hi ha moltes maneres de fer les
coses i moltes maneres d’aplicar retallades. I l’altra és no
obligar a ajuntaments i a comunitats autònomes, que aquest és
un dels problemes que té l’Ajuntament de Ciutadella, a reduir
dèficit en un espai tan curt quan el Govern del Sr. Rajoy ha
aconseguit un termini més llarg per al dèficit. El 90% del dèficit
de les administracions públiques, que diu vostè, és del Govern
de l’Estat i no és un dèficit massa elevat si volguessin treballar
amb ingressos. El que passa és que vostès han decidit enfonsar
definitivament la classe mitjana i baixa, per ventura no vostè a
nivell personal, però el seu partit sí, i un forma part d’un
projecte del qual s’ha de fer responsable.

Per tant, en aquests moments els ciutadans de les Illes
Balears tenen una sèrie d’esmenes presentades al pressupost en
el Congrés dels Diputats pels grups de l’oposició, el nostre grup
n’ha presentades a través de Compromís, sé que altres grups
també han presentat, vostè no forma part del Congrés, però
volem saber si això no és aprovat en el Congrés i després arriba
al Senat si vostè, com a representat, senadora, no elegida a unes
llistes d’un partit, maldament hi formi part, sinó del Parlament
de les Illes Balears, defensarà els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears o continuarà defensant els interessos del Partit
Popular. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Senadora, gràcies, en primer
lloc, per comparèixer en aquesta comissió d’Hisenda,
compareixença que, com s’ha dit, ha solAlicitat el Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, però que supòs que
a tots interessa en aquest parlament la seva opinió sobre
determinats temes, en aquest cas, si no m’equivoc, convidada a
comparèixer per retre comptes de la repercussió, de l’afectació
que puguin tenir aquests pressuposts generals 2013 per a la
nostra comunitat autònoma, que és allò que realment ens
interessa. Tots, supòs, som seguidors i seguim la política
nacional i els que estam en política ens agrada i, per tant, li
prestam atenció i la seguim, però aquí, avui, el que realment ens
interessa és conèixer la repercussió que aquest pressupost pugui
tenir en la nostra comunitat autònoma i a veure si vostè, com a
representat de la nostra comunitat autònoma a Madrid, pot
resoldre alguns dubtes que es mantenen sobre aquesta tramitació
del pressupost general i ens pot treure un poc d’aquesta situació.

En primer lloc, li voldria comentar que està molt bé que
cadascú defensi els seus criteris referents a cada qüestió, aquesta
del pressupost també. És raonable i comprensible que
pertanyent a diferents grups polítics tenguem punts de vista
diferents, però també li puc dir d’entrada que no admetré que,
com a mínim per la meva banda, des de la seva posició de
senadora hagi d’aconsellar quins són els arguments que hem
d’utilitzar els diputats per fer referència a allò que entenem que
és un problema o no, dels pressuposts generals amb relació a la
comunitat autònoma. Utilitzarem els arguments que creiem
oportuns i si a vostè els pareixen bé, endavant, i si no doncs ja
ens dirà quina és la seva opinió contrària a la nostra.

Diu vostè que són uns pressuposts necessaris, creïbles i s’ha
desfet en lloances a aquest pressupost. Jo supòs que aquest grau
de satisfacció, voldria entendre, és pràcticament un
posicionament obligatori atès el partit al qual pertanyi i la
necessitat de donar cobertura a les propostes del Govern perquè,
evidentment, si fins i tot el president del Govern d’aquestes illes
ha dit que són injusts aquests pressuposts i que no serveixen per
cobrir les necessitats que té la nostra comunitat autònoma, no sé
fins a quin grau pot manifestar obertament satisfacció sobre
aquest pressupost.

És molt clar que la situació és complicada, a ningú no se li
escapa que tenim una greu situació econòmica, que cal fer-hi
esforços, però també, parlant un poc en general, hi ha
coincidència a diferents sectors, fins i tot aquells que al principi
no eren tan clars en aquest tema, que la política econòmica, i el
pressupost marca la política econòmica, no pot tenir com a
única base i camí a seguir les retallades, retallades, retallades i
l’objectiu de dèficit, objectiu de dèficit passant per damunt el
que faci falta, fins i tot hi ha informes d’entitats que no són
sospitoses, segons de què, que ja aconsellen obertament la
necessitat d’anar per la via de l’aportació o les aportacions per
fer clares propostes que millorin la situació econòmica i
permetin fins i tot també millorar el nivell d’ocupació.

Però, el que es refereix directament a les nostres illes hi ha,
com dic, molts dubtes, sobretot partint de la base que són injusts
per a aquesta comunitat autònoma i que per part del Partit
Popular, de tots els representants quan parlen, anuncien que
encara som a temps de rectificar aquest pressupost i que, per
tant, millori l’aportació a les nostres illes, avui matí mateix hem
sentit el vicepresident econòmic parlar que hi ha diferents
camins per arribar a aquestes modificacions, m’agradaria que
vostè, com a senadora, em digués si creu vostè també que són
injusts per a les nostres illes, si creu que s’han de modificar,
però no hi han presentat esmenes, com pensen modificar aquests
pressuposts? Perquè el vicepresident avui matí ha deixat caure
la possibilitat, però no s’atrevit a dir ni a explicar com. No sé si
vostè s’atrevirà o ens ho podrà explicar.

La inversió és clar que ha caigut de manera brutal a les
nostres illes, tots hem de fer esforços, però som els que més
perjudicats hem de sortir? Jo no veig la justícia si tenim en
compte llavors el grau d’aportació que en el fons de solidaritat
fan les nostres illes i del qual molts s’aprofiten. No sé si com a
compensació hem de rebre aquest càstig que siguem la
comunitat autònoma on més cau la inversió dels pressuposts
generals de l’Estat.

Hi ha qüestions que són molt importants. Jo estic d’acord
que posem condicions o fins i tot limitar o eliminar, si tan vol,
la nova inversió, perquè la situació no està per fer segons quines
ostentacions en nova inversió, però és que tenim un greu
problema a la nostra comunitat autònoma i és que estan en perill
convenis vigents. Vostè ha parlat que hi havia aquests
complicats convenis vigents, però és que avui per avui ja no es
compleixen. El 2012 no s’han complit. La previsió de 2013 és
que continuïn sense complir-se. Per tant, incomplir-se. La meva
pregunta és, reclamarà vostè que aquests convenis firmats es
compleixin tal i com estan prevists en el cent per cent? Perquè
no és així, li posaré un exemple, els convenis de carreteres
firmats amb els consells, 2012, ha arribat tan sols el 50%,
previsió de 2013, que arribi també el 50%, perdem la meitat de
2012 i la meitat de 2013. Què feim d’això? Eternitzam les
inversions o tenim alguna solució?

Miri, més inversions que podem posar com a exemple que
estan en perill, jo som diputat del Parlament, nomenat per
Eivissa i li posaré un exemple molt clar, una inversió que està
començada, que està pendent d’acabar, Parador d’Eivissa, i que
està en perill, alguns manifesten l’existència de la partida per
continuar aquesta obra a una partida global, sense determinar
què es farà, la veritat és que de l’obra han desaparegut fins i tot
les grues, no sé si això són indicis que continuaran l’obra o són
indicis que s’aturarà i no sabem quan tornarà a començar. No sé
si vostè a això té alguna explicació.

El descompte de residents, preocupa molt als ciutadans
d’aquestes illes també. Vostè ha dit que per fi s’ha trobat, s’ha
vist on estava la partida corresponent, ens ha dit fins i tot una
xifra, però jo crec que no és tan preocupant la xifra, la quantia,
que sí ho és, però no obstant, si no hi hagués, a més a més, una
disposició addicional molt perillosa, i el perill no està que la
partida destinada a això contengui 40 o 50, sempre i quan sigui
ampliable i es pugui afegir el que correspon mitjançant la
modificació de crèdit corresponent, sinó que hi ha aquesta
disposició addicional que permet el Ministeri de Foment en
qualsevol moment determinar una quantia màxima a
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subvencionar a través d’aquest fons de resident. I aquesta és la
primera passa perquè desapareixi aquesta necessitat que tenim
tots els residents per sortir de les nostres illes, i és molt perillós.
La meva pregunta, votarà vostè a favor o en contra de l’esmena
que hi ha perquè es retiri aquesta esmena, aquesta disposició
addicional que posa en perill el descompte de resident per als
ciutadans d’aquestes illes?

Per acabar, perquè supòs que no em queda gaire temps, hi
hauria moltes coses més que argumentar, però miri, ha parlat
vostè de la disponibilitat o facilitat de diferents territoris per
accedir al crèdit o no. Diu vostè que la nostra comunitat
autònoma és d’aquelles que té possibilitat d’acudir al crèdit
privat a través del sector financer. Jo ho pos en dubte, Sra.
Senadora. Jo ho pos en dubte per una raó molt senzilla, miri,
primer li diré quina ha estat la definició de rescat que va fer el
vicepresident econòmic d’aquestes illes, el Sr. Aguiló, va dir
que un rescat era quan una comunitat autònoma tenia dificultats
per complir amb el finançament previst i, per tant, havia de
venir l’Estat a ajudar-la i a rescatar-la. En el fons això és el que
passa a aquestes illes. 

Miri, m’agradaria que vostè, que diu que no tan clarament
amb el cap, em digués, quina xifra dels 922 milions prevists
d’endeutament en el pressupost 2012 per a aquesta comunitat
autònoma en el pressupost general de les nostres illes s’ha
concedit en crèdits per part del sector financer privat fins a dia
d’avui? Quan em digui això, s’adonarà que ni hi ha facilitat ni
hi ha voluntat ni es genera la més mínima confiança perquè el
sector financer doni crèdits al Govern d’aquestes illes. Li posaré
un exemple més clar, si fos així realment i hi hagués tanta
facilitat perquè el sector financer concedeixi crèdit al nostre
govern, per què creu vostè que en aquest exercici s’ha refinançat
l’endeutament que hi ha a les nostres illes i que suposarà pagar
una brutorada més en interessos que superaran en molt la
diferència d’interessos a cobrar pel crèdit que doni el sector
financer privat respecte del que dóna l’Estat a través de la seva
operació del FLA? Sra. Senadora, les operacions que s’han fet
aquí demostren el contrari del que vostè diu, els interessos que
s’hauran de pagar per aquest refinançament són una autèntica
bestialitat i són l’exemple que no hi ha cap facilitat per part del
sector privat de concedir crèdit i que no hi ha més remei que
anar al FLA, anar per tant a cercar el rescat de l’Estat de les
nostres finances.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula, també per un temps de deu minuts, el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la
benvinguda a la senadora, Maria Antònia Garau, benvinguda a
aquest parlament, això és casa seva i, evidentment, pot venir les
vegades que vulgui a explicar qualsevol tipus de cosa que vostè
cregui convenient. 

Començaré per un tema que ha sortit de rampellada, però
crec que convé posar-hi un poc de coneixement de causa, que és
el que passa en aquests moments a l’Ajuntament de Ciutadella,
que ho ha tret la Sra. Mascaró. Miri, l’Ajuntament de Ciutadella
devia a proveïdors més de 6 milions d’euros i per acollir-se al
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors havien de
fer un pla de finançament, un pla de sanejament. Aquesta pla de
sanejament, per dues vegades, no va ser aprovat a l’ajuntament
perquè el Partit Popular, tot i que em sembla que ha dit que
tenia majoria absoluta no la té, està en minoria, per tant, no va
poder aprovar per dues vegades aquest pla d’ajust. En aquest
moment arribada la notificació del ministeri com que hem de
pagar aquest finançament dels proveïdors, aquest préstec als
proveïdors doncs ens llevaran, a l’Ajuntament de Ciutadella li
llevaran la meitat de la seva aportació mensual. 

Per tant, si no s’ha aprovat aquest pla de sanejament, un pla
de sanejament que era realista, un pla de sanejament que era el
que es podia fer en aquell moment, i que no va tenir el suport ni
del PSM ni del PSOE ni d’un partit independent que té
Ciutadella, és a dir, jo crec que aquí ens hauríem de passar tots
la mà tots pels pits i veure com condemnam per problemes
totalment partidaris, per defensar electoralisme barat per part
del PSM i del PSOE es condemna un ajuntament a la misèria
més absoluta, que és l’Ajuntament de Ciutadella, i això és
terrible, terrible que...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Camps, facin el favor de...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... hi hagi persones que utilitzin les institucions...

EL SR. PRESIDENT:

... respectar els torns i al Sr. Camps li agrairia que es dirigís
sempre a la Sra. Senadora...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És que volia aclarir aquest tema, perquè és un tema que em
cau molt a prop.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però saben que no ho poden fer i ho faci cap a la
senadora que ho pateix exactament igual.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, bé, en qualsevol cas, començaré la meva intervenció
dient que tenim davant nostre uns pressuposts generals, un
projecte de pressuposts que està en tramitació, encara no està
finalitzada la tramitació, per tant, encara es pot modificar, cosa
que sembla ja inamovibles, doncs no, encara es poden modificar
i són uns pressuposts que, des del meu punt de vista, són
necessaris i són els que realment necessita en aquests moments
Espanya, són austers, són reals, són creïbles, suposaran complir
amb els objectius de dèficit. Ja sé que la Sra. Mascaró i el Sr.
Bonet això dels objectius de dèficit és una història que no va
amb ells, açò és igual, però bé, és a dir, hi ha uns compromisos
amb Europa, hi ha uns compromisos fets a la ciutadania i els
objectius de dèficit s’han de complir.

És un pressupost eminentment social, ja ho ha dit la
senadora, dues terceres parts del pressupost es destinen a serveis
socials, dues terceres parts. És un pressupost, per tant, molt
social, es mantenen les pensions, es revaloritzen un 1%, la
partida de pensions augmenta un 5%; es mantenen els subsidis
de l’atur. Escoltin, s’ha fet un esforç enorme en unes
circumstàncies molt difícils perquè aquestes grans partides de
despesa no es toquin. 

Quan rallava el Sr. Bonet de repercussions sobre la nostra
comunitat autònoma i, clar, com que només siguin les
inversions el que afecta Balears, és que afecta Balears
precisament, per exemple, les pensions, poder mantenir les
pensions, poder augmentar un 1% les pensions, açò beneficia
també a Balears perquè són persones els pensionistes de Balears
també, viuen aquí, o que el subsidi d’atur també es mantingui
beneficia gent que està a l’atur de Balears o que es mantingui el
descompte de resident, que es manté, és a dir, no està en perill,
no està absolutament en perill. Encara record quan a l’anterior
pressupost, el de 2012, també es varen aixecar totes les alarmes
perquè semblava que el descompte de residents havia de
desaparèixer. Fals, absolutament fals. És a dir, feim alarma que
no ens condueix a res, el descompte de resident està totalment
assegurat, i això també ens beneficia a tots els de Balears. 

Però és cert, és cert que quant a inversions les partides del
pressupost general de l’Estat són dolentes, són dolentes per a la
nostra comunitat autònoma, són, en paraules del president del
Govern, injustes i jo aquí vull, i que consti en acta, hi constarà
segurament, vull felicitar la labor que està fent la senadora
nostra, estan fent tots els senadors nostres, estan fent tots els
diputats nostres, estan fent aquest govern per millorar la partida
d’inversions, per millorar els pressupostos generals de l’Estat
cap a Balears. S’està fent un esforç que vostès evidentment
menyspreen, que a vostès açò no els interessa, vostès fan
electoralisme, vostès van a treure un titular. Nosaltres anam a
fer feina per les Balears, anam a fer feina per les Balears, i
s’està comprovant, i s’està comprovant perquè s’està fent feina
per millorar aquests pressupostos.

Balears necessita, i ho hem dit moltes vegades i s’ha de
reivindicar una vegada més, un nou model de finançació.
L’actual model de finançació, ho hem de recordar, va ser
aprovat pel PSOE amb la (...) del PSM. És insuficient, és
insuficient i s’ha de millorar, i s’hauran de fer esforços i
reunions i viatges per anar millorant també aquesta situació.

Però, clar, quan un sent com els preocupen de forma
desmesurada ara les inversions que arriben a Balears, ara el
PSOE, el PSM, d’una forma que abans es desconeixia, ara tenen
molt d’interès que arribin moltes inversions, i quan un analitza
el que van fer quan ells governaven amb les inversions que
arribaven de l’Estat, un diu, bé, aquesta gent diu el que diu ara?,
aquesta gent està realment capacitada per dir el que diu? Aquí
hem de recordar diversos exemples, per exemple el conveni de
carreteres del Consell Insular de Mallorca, (...) 66 milions, a
Menorca... A Mallorca, i la Sra. Mascaró era vicepresidenta
d’aquell govern, públicament van dir que, la partida d’inversió
que havia d’anar forçosament a carreteres, la gastaven en
despesa corrent, i vostè ens ve aquí a dir que vol inversions per
a Balears, quan vostès quan vénen les inversions les gasten en
despesa corrent? I si l’Estat ara ens demanés que tornessin
aquells doblers que vostès van gastar en despesa corrent per
pagar les nòmines i per pagar als bancs? És que s’han de sentir
autèntics disbarats en aquesta cambra, és a dir, una autèntica
irresponsabilitat dels portaveus que m’han precedit. 

Un altre exemple, és que escoltin aquesta, el PSOE fa unes
esmenes als pressupostos generals de l’Estat, unes esmenes,
entre altres coses, que demanen fer S’Enclusa i el Parc BIT de
Menorca. Però és que els doblers del Parc BIT de Menorca i els
doblers de S’Enclusa de Ferreries eren fons estatutaris que van
arribar a aquesta comunitat autònoma i que vostès van gastar en
despesa corrent per pagar nòmines i per pagar als bancs!, i ara
tornen demanar el mateix que ja els havien pagat. Però és que
a quin punt hem arribat?!, a quin punt hem arribat?

A mi em sembla que, clar, és a dir, que dir determinades
coses lleva credibilitat a la institució, lleva credibilitat al
Parlament i lleva credibilitat als que fan aquelles declaracions.

Volia dir altres coses, com per exemple..., coses menys...,
més assossegades, però l’altre dia, i ho he repetit altres vegades,
el Sr. Gabriel Barceló en el Parlament deia que allò de la prima
de risc era igual, que ell es preocupava per les persones. Jo ho
repetiré una altra vegada: és que tenir la prima de risc a 600
punts o tenir-la a 200 implica un munt d’interessos de deute,
implica que paguem molts més interessos dels que hauríem de
pagar, i que aquest increment d’interessos són doblers que
detreim a sanitat, a educació, a serveis socials, i per tant afecta
també a les persones. No és el mateix pagar 30.000 milions
d’interessos d’un deute que pagar-ne 38.590, com pagarem en
el 2013. Aquests 8.590 milions d’euros que pagarem més
d’interessos perquè hem tingut la prima de risc més alta, perquè
no hem pogut reduir o aconseguir els objectius de dèficit,
aquests 8.500 milions de pessetes hagueren pogut anar a sanitat,
a educació, a tenir millors escoles, a tenir uns hospitals més
dignes... No és el mateix.

Jo crec que l’objectiu de dèficit, i ho hem dit moltes
vegades, no és l’únic objectiu, l’objectiu de dèficit és un
instrument necessari per fer viable el país, fer viable Espanya i
fer viable la comunitat autònoma, però que ha de venir
acompanyat a la vegada d’altres polítiques, i la senadora ho ha
dit fa una estona, o sigui, el Govern aprovarà 43 reformes en
aquests sis mesos que vénen per millorar la competitivitat i
impulsar la generació de llocs de feina. Es faran 43 reformes.
Escoltin, és que en vuit anys del Partit Socialista quantes
reformes van fer?, on ens van dur? És que estam en la situació
que estam no per gust, sinó per unes polítiques totalment
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equivocades que s’han duit en els darrers anys. En el 2007
aquest país tenia superàvit; en el 2009, dos anys després, un
11% de dèficit, un 11% de dèficit.

Jo crec que, i ja per acabar, crec que estam davant uns
pressupostos realistes, uns pressupostos que són els que han de
ser, uns pressupostos que evidentment a nivell de Balears hem
de defensar-ne la millora, hem de defensar que es puguin
millorar, necessitam partides que puguin millorar les inversions
que arriben a Baleares, però sense cap tipus de dubte estam
davant uns pressupostos que no tenen ni color amb els
pressupostos que hi ha hagut anteriors i que són els pressupostos
necessaris per sortir d’aquesta crisi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I per contestar les intervencions
que l’han precedit, (...)...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sr. President. Com que això té una interpelAlació
i he estat esmentada per l’anterior portaveu, em permetrà
contestar o no?

EL SR. PRESIDENT:

No, no li donaré la paraula per alAlusions. Perdoni, Sra.
Mascaró, però no ho faré.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies. Bé, idò que quedi constància.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar les intervencions que l’han precedit, té la
paraula la Sra. Maria Antònia Garau i Juan, sense limitació de
temps. Té la paraula.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Moltes gràcies, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró, Sra.
Diputada, jo no tenc cap problema per parlar mallorquí o
castellà. Tenia previst el primer bloc parlar en castellà i el segon
en mallorquí o indistintament, no tenc cap problema. Això és la
nostra gran riquesa d’aquesta comunitat.

(Petit aldarull)

Bé, comentant al Sr. Boned, que no només volia parlar dels
pressuposts generals de l’Estat, com afectaven a nivell estatal,
sinó també precisament a la nostra comunitat. Per això he
explicat al principi de tot com estructuraria la meva
compareixença, perquè quedàs més clar per a vostès on estaria
inclòs cada punt, i per tant ara comentaré precisament, ho he fet
al final del primer bloc però ara continuaré en com afecta a la
comunitat autònoma balear.

No sé si és que no ho ha sentit. Jo he dit que -com el
president nostre va comentar- que per a mi sí eren injustos. He
explicat primer els pressuposts generals de l’Estat 2013 com a
necessaris per a una situació que viu Espanya, i el difícils que
són de complir, però són ben necessaris per canviar aquesta
situació, però precisament de com ens afectaven en aquesta
comunitat autònoma són ben injustos. Ho he dit, ho he dit abans
quan ho he comentat; per ventura no ho ha sentit.

Bé, puc contestar en bloc i puc contestar també
individualment. Hi ha un parell de temes que són de la mateixa
àrea però primer els volia comentar com tenia preparada la
compareixença i després els contestaré un per un, si els pareix.

Què està fent el Govern?, què està fent el Govern balear?
Idò fa feina per aconseguir el màxim de capital central per a les
Illes, ja siguin convenis o esmenes. Ho he comentat abans però
ho repetiré. En aquests pressuposts el Govern balear, el seu
president i els seus consellers s’impliquen molt personalment en
les negociacions amb Madrid, que han estat posades en dubte,
i mai no se’ls podrà recriminar res per tot allò, ja que ho han
donat tot. Em consta perquè ho he vist i ho he viscut, i així ho
faig saber en aquesta comissió.

Quant a les negociacions, sé que s’estan fent, sé com es fan
i sé que s’estan fent de la forma adequada i correcta. Què ha
aconseguit aquest govern de Madrid per a aquesta comunitat
autònoma? PITIB 2012-2014, Pla d’habitatge i alta velocitat.
Pla tren convencional té per a cada any per a tot Espanya 450
milions d’euros; el conseller Company està lluitant molt
fermament per aconseguir el màxim per a aquesta partida per a
electrificació, que bona falta ens fa, i per suavitzar els grans
forats que s’han deixat en aquesta comunitat. 

Què s’ha fet en transport aeri? Ho han comentat vostès, per
això els deia que contestaré a mesura que faci la compareixença.
Foment. Aquests mesos que tenim, que varen fer que l’any 2012
un 10% de bonificació, aquests meses valle, i que ara hem
aconseguit per a l’any 2013 en el pressupost un 20%, i esperem
poder-los augmentar, estem fent feina perquè així sigui. 

Descompte de resident. Ho he dit abans a la primera
intervenció, es garanteix; però no només això, el frau que es
trobi es revertirà directament per millorar el descompte de
resident. Això no passava abans, ara sí passarà. A més, quan
estigui operatiu el sistema automàtic d’acreditació que s’està
creant per part de Foment amb Hisenda i companyies aèries i
sistemes de reserves, no serà necessari mostrar l’acreditació de
certificat de resident. Ja sé que ha estat molt polèmic aquest
certificat, però com a anècdota és que ni el primer dia hi va
haver quasi incidències. Abans d’acabar l’any no serà necessari
aquest certificat perquè aquest sistema automàtic d’acreditació
ja estarà a ple rendiment.
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Què més s’ha fet? Declaració de servei públic Maó-Madrid,
està garantit; pressupost 2012, pressupostats 600.000 euros;
2013, 1.400.000; un temps rècord, un any. En un any ho ha
aconseguit el conseller i a vostès en quatre anys no se’ls va
passar ni pel cap. 

Parlant de temes turístics, s’ha apuntat que aquest estiu el
nostre aeroport, el que tenim més a prop, el de Palma, ha batut
tots els rècords de moviment de passatgers; han tancat fins i tot
els hotels també el juliol el 94%, no s’esperava. Està molt bé,
els aeroports funcionen, i nosaltres volem que funcionin millor.
Què feim?, cream comitès de coordinació, coordinació
aeroportuària. Ja ho va prometre la ministra Pastor aquest gener,
la necessitat de descentralitzar el sistema de gestió aeroportuària
per desenvolupar precisament estratègies pròpies per adequar la
realitat insular. És un fet la constitució d’aquests comitès. Un
altre comitè, el de desenvolupament de rutes d’aeroports de
Balears, actuacions relacionades amb promoció transport aeri i
que estigui relacionat directament amb les peculiaritats de les
nostres illes. 

Com a resum abans de contestar les seves preguntes, he de
dir-los que aquesta inversió estatal són els 78 milions d’euros de
què estam parlant, i volia ampliar la informació turística i
d’aeroports, dir que 20 milions se’n van a aeroports; 38 a ports,
que fan falta; després hi ha partides petites de Radiotelevisió
Espanyola i Raixa, en total puja a 60 milions, més 17 milions
d’altres ministeris, que pugen a un total de 77.

Què vull dir-los? Ara els contestaré les preguntes, que en
part s’han contestat amb aquesta exposició, per això volia
començar-hi, i començaré amb vostè, Sra. Mascaró.

Em fa gràcies que només em parli de les baixades dels
pressuposts generals en reducció dels sindicats, com a primer
punt que m’ha comentat, no és vera, Sra. Mascaró?, la reducció
de la partida que hem reduït als sindicats, que pareix que
molesten; no han estat aquestes les paraules? No, a mi no em
molesten gens ni mica, el que passa és que s’empren per vostès
d’una manera molt distinta.

Ministeri de Defensa. No tenc res a dir, és irrisori. 

Dues terceres parts dels pressuposts socials. Clar, són
socials, s’ha retallat de per tot, però és que les partides que
s’han fet grans esforços per mantenir són les socials. No ens
diguin que no són socials. Amb els pocs doblers que han deixat
feim meravelles per mantenir les prestacions socials. No ens
pintin com si nosaltres no fóssim socials, som tot el contrari.

Pensions, un 1%. Vostès han analitzat les partides dels
pressuposts? No ho sé, això sí, posa l’excusa de l’IVA. Què vol
que li digui?, les partides són allà, es puja un 1%, no es
congelen ni es redueixen, augmenten. 

Que regalam 10.000 milions d’euros en interessos als
bancs?! Regalam? Bé, jo tenc hipoteca, vostè també, Sra.
Mascaró, tothom té hipoteca. Si nosaltres compram, si un
compra ha de pagar, el deute augmenta; s’ha emprat bé o no
s’ha emprat bé, no entraren en aquest colAloqui, però si es deuen
doblers s’han de pagar, i a qui es deu?, als bancs. Si hi ha
interessos de bancs supòs que s’hauran de pagar, o els hem de
deixar sense pagar?

Allò del FLA, que m’ha comentat vostè també, com que el
Sr. Boned m’ho ha dit contestaré al final per a tots dos, si hi
estan d’acord.

L’Estatut d’Autonomia, 71 euros a 230. Evidentment
lluitarem perquè aquesta mitjana augmenti, no volem els 71,
volem ser ni més ni menys que com tothom, no volem ser
menys que ningú. Ja no entraré en si aportam o no aportam,
nosaltres hem de ser ni més ni menys, no volem demanar..., jo
crec que en això estam ben d’acord, volem ser almenys la
mitjana i lluitarem per a això. Els explicaré de quina manera, no
es preocupin que no me n’aniré d’aquí sense explicar-los-ho.

Que la feina dels diputats nacionals..., han badat. També li
explicaré quina feina estan fent els diputats nacionals. Vostès
tendran una imatge diferent de la meva, per descomptat, perquè
no fan feina amb ells allà, però sé perfectament la pressió, les
negociacions i totes les feines que fan a diari. Les discutirem,
també, per descomptat, no tenc cap problema. I es refereix,
evidentment, a les esmenes, que també en parlaré.

Sr. Boned, ja li he comentat abans, al principi de la
intervenció, que em deia perquè només parlava dels pressuposts
estatals, i no, efectivament també he parlat dels balears i com
són d’injustos per a mi i per a nosaltres. 

Que no es pot retallar més; ja ens agradaria a nosaltres res
millor que no retallar, sinó que les partides fossin... irreals?, no,
que fossin reals però molt més grosses i poder invertir i fer el
que volguéssim. Seria..., gaudiríem, quan realment ens passi
gaudirem de bon de veres, però ens ha tocat aquesta, tenim
aquesta situació, hem de fer feina per millorar-la i, sobretot,
perquè siguin el més rendibles possible els pocs recursos que
ens han deixat.

Que limitam noves inversions. Quines inversions? No tenim
ja els convenis plurianuals, s’han acabat; ja en parlaré.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Ara.

Sra. Mascaró, al principi de la intervenció, és que em pareix
que no m’han entès, els he explicat com seria la meva
intervenció. 

Que s’han de reclamar els convenis i sobretot els de
carreteres, no?, em comentava, Sr. Boned, no és vera? Sí, idò
precisament es reclamen, i es reclamaran i s’aconseguiran.
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Rescat, d’acord, el que vostès denominen rescat. Aquí puc
contestar a les dues parts. Bé, l’endeutament, no sé d’on ha tret
les xifres, Sr. Boned, el que sí li puc dir, que a més és públic, és
que la finançació que s’ha demanat per part de Balears són 355
milions d’euros per aquest sistema estatal que hem comentat.
Evidentment no és la totalitat de l’endeutament, tant de bo ho
fos, perquè això és el que ens vàrem trobar, i per descomptat
s’ha accedit a aquest sistema, com ja he comentat, perquè és un
sistema millor de finançament, millors condicions financeres;
no és que t’ho donin a canvi de res, evidentment s’ha de
complir, però els interessos són menors i per tant, com a bons
gestors, accedim a aquest sistema de finançació, però no al cent
per cent. Vostè m’ha comentat que si fos així no accediríem als
bancs, perquè segurament són els bancs que no ens volen donar
doblers. No és el cas, perquè si no accediríem al cent per cent
del nostre deute i no és així.

Acab dient que en el Partit Popular som molt conscients de
la partida de turisme, de la importància del turisme en el nostre
creixement econòmic, i és per tot això que encara que sigui el
sector que està més afavorit per aquestes partides en el
pressupost, encara que siguin reduïdes, no per això deixarem de
lluitar per elles. Tot el contrari, continuarem negociant per
millorar, ja sigui a través de conveni, o a través d’esmena.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maria Antònia Garau. I en torn de
rèplica dels grups que hagin intervingut, en primer lloc té la
paraula la Sra. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Senadora, disculpi que haguem
demanat quan ha de contestar, perquè en el Parlament tenim una
norma que compareixen i després contestam. I si vostè ho fa per
blocs, nosaltres no tenim opció a poder-li contestar més vegades
perquè el Reglament, a no ser que prèviament s’hagi demanat
fer-ho per torns. Vostè ha dit que ho faria en blocs i nosaltres ho
feim així, vostès ho fan d’una altra manera en el Senat, però no
s’ha d’ofendre.

Després el tema dels bancs, deia que regalam doblers als
bancs i hem de pagar el que devem. Hem de pagar el que
devem, però és que a vostè no sé si l’han informada, però en
aquesta comunitat autònoma es va decidir renegociar els deutes
que tenien els bancs, incrementant els interessos a canvi de res.
I això suposa 10 milions d’euros cada any. A vostè li pot
parèixer bé, però nosaltres pensam que això són 10 milions
d’euros que se podrien destinar a educació, a salut o a altres
coses evidentment molt necessàries que regalar doblers als
bancs.

Després ens demana si hem analitzat les partides dels
pressuposts. Sí, hem fet tot el que hem pogut, hem mirat molt,
hem analitzat què hi havia en el pressupost i hem analitzat
aquests dos dies quines esmenes hi havien presentat. I, per
exemple, en el pressupost per pagar els descomptes dels vols
dels residents, que vostè diu que estan garantits, hi ha manco
doblers que en el pressupost del 2011. I segur que el 2012 no
deuen haver bastat, perquè diu “per pagar el descompte a

residents i els deutes d’anys anteriors”. Per tant, el 2012 ja no
han bastat els que hi havia perquè ja eren manco que els que hi
havia el 2011. O sigui que no està garantit res.

En tema de vols, per exemple, vostè ho deu saber bé perquè
en el Senat dia 24 es va aprovar una moció, a petició de
Coalició Canària en tema referent a vols, amb una sèrie de coses
i dos dies després que acaben les esmenes del Parlament, se
suposava que tots els grups havien de traslladar això que va
aprovar el Senat en forma d’esmena als pressuposts en el
Congrés. El seu partit no ho ha presentat. Per tant, aprovam una
esmena en el Senat que diu que garantirem el 50% i de què
serveix si no ho traslladam a la Llei de pressuposts? De res,
efectivament. Per sortir als diaris i dir que hem donat suport a
una proposta de Coalició Canària.

Referent que poden millorar els pressuposts mitjançant
esmenes i convenis. Miri, per molt bona intenció que hi posem,
és que no ens ho podem creure. El president Bauzá ens va dir
dia 9 d’octubre, que feia molta feina i negociant perquè els
pressuposts no s’arreglen només parlant, sinó negociant i fent
molta feina, i que presentarien esmenes. Es presenten esmenes
i l’única que presenta el Partit Popular referida a les Illes
Balears en tema de doblers és una que fa referència a llevar-li
223.000 euros. Com vol que ens creguem nosaltres que això ho
arreglaran amb esmenes? Com vol que ens creguem que ho
arreglaran mitjançant convenis, si el principal conveni que s’ha
de firmar en aquesta comunitat autònoma, els estatutaris,
provinents d’una llei orgànica aprovada no només a les Illes
Balears, sinó també en el Congrés dels Diputats, a la partida que
ha de donar suport a aquests convenis diu zero patatero per a les
Illes Balears, no és zapatero aquesta vegada, patatero, de Rajoy
i de Montoro i de tots vostès que no han mogut res perquè
s’omplís. I en cas que ho hagin mogut, han tengut tan poc èxit
com nosaltres. Ja em dirà a nosaltres de què ens serveix tot això,
per tant poca cosa hi ha bé.

I sobre els convenis n’hi ha una altra encara. La disposició
addicional setena de la Llei de pressuposts, de l’articulat de la
llei, que convendria que la llegís bé, hi té tres o quatre pàgines
aquesta disposició addicional setena, en resum i una miqueta per
anar per casa, et vol dir: “guapo, si tens dèficit, deute, o no ho
fas així com ens agrada a nosaltres, al ministeri, no hi haurà
convenis”. Ve a dir això resumit, evidentment d’una manera
més ampulAlosa, però ve a dir això.

Per tant, si vostès no esmenen ni la partida que hi ha els
doblers per als convenis, ni l’article de la disposició addicional
setena allà on parla que el conveni no es podrà fer així, com vol
que creguem que vostè presentarà esmenes a això? Realment es
fa difícil.

Després ha dit que el descompte de resident no ha creat cap
problema ni el primer dia. És evident, jo no li ho vull dir, ja
n’hem parlat molt aquí i tampoc vull ser grollera la primera
vegada que ve.
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Referent als pressuposts, vostè creu que són necessaris
davant la situació d’Espanya, que no ho poden ser més i que no
hi pot haver inversions. És capaç d’explicar-me quin mal han fet
els ciutadans de les Illes Balears perquè l’Estat només els
dediqui 71 milions d’euros en inversions i en canvi a Galícia
n’hi dediquin 1.600 d’euros? M’ho vol explicar? És capaç
d’explicar per què l’Estat no pot pagar una misèria que val el
tren de Manacor a Artà, comparat amb el que val l’AVE de
Galícia, per exemple? És capaç d’explicar-los als ciutadans de
les Illes Balears això? És que sembla que vostè es pensa que
nosaltres passam gust de fer-los venir aquí i contar-li aquestes
coses. Jo estic molt més bé fent feina a l’escoleta, acabant a les
tres i anant-me’n a ca meva. Però jo crec que els ciutadans no es
mereixen, encara que els hagin votat, que vostès els tractin
d’aquesta manera. 

I jo vull saber què farà vostè com a senadora elegida pel
Parlament quan totes aquestes coses que jo li he dit arribin al
Senat. Farà el que li digui el seu partit? Farà el que li digui el
seu cor? Decidirà en funció d’allò que necessiten els ciutadans
de les Illes Balears? O vostè també és d’aquelles que una
vegada li han donat el càrrec, ha deixat de veure què passa al
carrer, a ca els veïnats, a les famílies. Vostè ho sap, que hi ha
gent que perd els pisos cada dia perquè no els poden pagar?
Vostè sap que hi ha gent que perquè no té feina no pot donar
menjar més que una vegada als fills? Vostè sap que s’han reduït
les beques de menjador? Vostè sap que no hi ha ajudes per a
llibres de text? Vostè sap que les llistes d’espera cada dia
augmenten en aquestes illes? Vostè sap que l’Estat ens dóna
manco doblers que als altres ciutadans del territori espanyol,
incomplint la Constitució Espanyola que vostès tant defensen?
Vostè ho sap, tot això?

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Mascaró, hauria d’acabar.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

I no em conti què va fer el PSOE. A mi m’és igual el que va
fer el PSOE, ja els vaig criticar en el seu moment i ho
continuaré criticant, i de vegades hi faré feina, amb ells. Però els
continuaré criticant quan no ho fan bé, igual que ells critiquen
el que jo faig si no els agrada. Jo vull saber què farà vostè, que
sí que té una mica de poder en el Senat per fer aquestes coses,
perquè, com bé va dir el Sr. Bauzá, els ciutadans de les illes no
es mereixen aquests pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. En torn de rèplica igualment
té la paraula el Sr. Boned per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Senadora, la Sra. Mascaró li ha
intentat explicar quin és el procés a seguir en aquesta
compareixença, el que sí és cert és que aquest és el nostre darrer
torn, per tant, no tendrem més possibilitat d’intervenir, a vostè
encara n’hi quedarà un i tancarà. Per tant, esperem que en
aquest darrer ens pugui com a mínim aclarir els dubtes que no
ens ha aclarit a la seva segona intervenció. 

Miri, pressuposts generals. Jo sí l’he entès, em deia si no
l’havia escoltat o no l’havia sentit. Sí, sí l’he sentida
perfectament i ho ha repetit. Vostè ha dit que eren justs en
general, però que per a la nostra comunitat autònoma són
injusts. Ha vengut a dir això, que li semblaven uns pressuposts
justs, ajustats a les necessitats, però que per a la nostra
comunitat autònoma eren injusts. Però al mateix temps, supòs
que quedarà en el Diari de Sessions quan estigui transcrit i ho
podrem llegir. Però també ha dit que ens ha tocat aquesta
situació i que es veuen forçats a treballar amb el que hi ha i que
hem de mirar d’adaptar-nos perquè la situació és complicada.
Sra. Senadora, sap què vol dir tot això? Que vostès no faran res
perquè millorin les condicions del pressupost general de l’Estat
en referència a la nostra comunitat autònoma. Absolutament res.
Si tenia algun dubte, ara n’estic absolutament convençut.

Passem a coses concretes també, perquè, ja li dic, és el
nostre darrer torn d’intervenció, sobre el Conveni de carreteres,
que li he posat com a exemple d’entre altres que n’hi ha, altres
situacions de què podria parlar, l’únic que m’ha dit és que s’està
reclamant, que s’està negociant i que es farà el que faci falta i el
que es pugui; la meva pregunta torna ser la mateixa: com ho
estan reclamant, com pensen aconseguir que arribi el cent per
cent del Conveni de carreteres als consells? I li diré per què,
perquè quan un projecte de llei, com és el projecte de llei de
pressuposts, entra en el Parlament o en aquest cas també en el
Congrés o en el Senat, l’única via real de modificació és la
tramitació d’esmenes; vostès no han presentat esmenes. Jo
encara esper que algú del Partit Popular m’expliqui com
s’aconseguirà la modificació real i efectiva del pressupost per
millorar la situació de les nostres illes si no han presentat
esmenes, a no ser que vostè estigui capacitada en aquest
moment per assegurar-me que tots els diputats i senadors per a
les Illes Balears a Madrid votaran a favor de les esmenes que sí
estan presentades pels altres grups i que pretenen millorar el
finançament de les nostres illes, perquè és l’única possibilitat
que hi ha.

Vostè segueix a qualque moment no fent el que s’espera de
vostè aquí avui, que és donar explicacions, sinó que fins i tot a
qualque moment demana explicacions; Sra. Senadora vostè és
aquí per donar explicacions, quan les haguem de donar nosaltres
les donarem allà on haguem de donar-les, però som nosaltres els
que haurem de fer-ho.

Ha parlat també del sistema de finançament o del que arriba
a les nostres illes. Miri, li vull recordar una cosa, no fa gaire
temps encara, el sistema de finançament anterior a l’actual, que
ara és tan urgent modificar, determinava 21 punts de diferència
respecte de la mitjana estatal, 21 punts de diferència de
finançament a la nostra comunitat autònoma; pràcticament
varen desaparèixer amb la nova negociació. És cert que perquè
això fos efectiu s’havien d’acomplir totes i cada una de les
condicions marcades amb aquest nou sistema de finançament,
cosa que no passa i això dificulta que efectivament s’acompleixi
l’equilibri quant a aquest sistema. Però, la veritat és que l’únic
que s’havia defensat pel seu partit fins ara era que es
mantingués l’anterior, els 21 punts.
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Ha parlat també de l’obligació de servei públic, connectivitat
aèria. Em diu Maó-Madrid, que això ho donen per fet; però la
realitat també és una cosa, Sra. Senadora: a dia d’avui no està
adjudicat aquest servei, està aprovada una declaració
d’obligació de servei públic, però no està adjudicat; hi ha greus
dificultats, importants dificultats per adjudicar aquest servei.
Potser qualque cosa té a veure el fet de la quantia que figura o
no en el pressupost i que va necessàriament lligada a
l’adjudicació d’aquest servei, a dia d’avui està aprovat però no
és una realitat.

I una segona qüestió, s’ha perdut la unitat d’actuació que
durant molts anys ha estat reclamació de tots els grups
parlamentaris en aquesta comunitat autònoma i era la necessitat
de resoldre els problemes de connectivitat no tant sols de
Menorca o d’una línia a Menorca, sinó de Menorca i d’Eivissa.
Eivissa ja ha quedat despenjada, no existeix en aquest aspecte,
i esper que no em conti la pelAlícula que Eivissa té més
freqüències, perquè podem parlar de les freqüències, perquè
podríem discutir, no hi entraré ara perquè no tenc temps, però
si vol que parlem de les freqüències i dels horaris ho podem fer,
i l’efectivitat d’aquestes freqüències també i de la necessitat de
la declaració d’obligació de servei públic a Eivissa també. No
estaré molt més temps, perquè, com dic, no n’hi ha.

Però miri, una darrera cosa perquè em fa l’efecte que no
m’ha entès quan li he parlat de les xifres d’endeutament i del
FLA, no. Li he parlat del total d’endeutament previst, les xifres
que li donat, 922 milions d’euros, és la xifra que té prevista el
pressupost general de la comunitat autònoma d’endeutament a
l’exercici 2012, el pressupost de la comunitat autònoma, i com
que no s’ha adjudicat ni s’ha aconseguit el crèdit que està
previst en aquest pressupost, la comunitat autònoma té greus
problemes de finançament. I com que té greus problemes de
finançament i els té perquè les entitats financeres no li donen
crèdit, és quan s’ha d’anar i s’ha d’acollir al FLA; efectivament,
són 355 milions, ho sé perfectament, sé que d’aquests 355, 189
van a amortització de crèdit, també ho sé, però si vol també li
podria fer els comptes de què queda encara per amortitzar, una
vegada es paguin aquests 189, i què queda, a més a més, del nou
endeutament previst en el pressupost general de la comunitat
autònoma i que ni tan sols aquest FLA cobrirà. I no sé què
passarà amb totes aquelles partides de despesa previstes en el
pressupost dependents directament d’aquest nou endeutament
del pressupost general, que no és una realitat i que difícilment
ho serà d’aquí a final d’any.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, Sr. Boned, vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, vaig acabant. Per tant, no m’he equivocat de
xifres, sé de quines xifres li parlava, esper que ara sí li hagi
pogut explicar o hagi entès de quines quantitats li parlava.

I no sé si això es pot denominar rescat o no, nosaltres
continuam pensam que és un rescat.

I per acabar, trenta segons sobre que determinades polítiques
de la passada legislatura han provocat situacions en aquest
moment i que partides que tenen l’objecte de cobrir despeses
innecessàries segurament de la passada legislatura, avui es
puguin destinar a una altra cosa. Li posaré un sol exemple, miri,
el Govern de les Illes Balears destina cada any un mínim de 17
milions, cada any, a pagar les autovies, dues autovies d’Eivissa,
durant molts anys, Sra. Senadora; amb aquests 17 milions,
només amb dos anys, si en lloc de destinar-se a les autovies,
com es va decidir lliurament, s’haguessin destinat a una altra
cosa, segurament en dos anys avui podríem eliminar el deute
que el Govern balear té amb el Consell d’Eivissa, simplement
en dos anys, un detall dels molts que es podrien donar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja heu pogut veure, Sra.
Senadora, quines són les opinions dels partits de l’oposició,
parlen de credibilitat i no volen pagar els bancs; parlen de
credibilitat i són els primers que incompleixen els convenis, uns
convenis que venen dotats amb unes partides pressupostàries
per a determinades inversions i que les gasten en despesa
corrent. Vostè mateixa ja ho ha vist.

I és curiós com també avui han mostrat una cosa que tampoc
no s’havia produït altres anys, és un interès tremend en si estam
molt endeutats, en si podrem pagar els proveïdors i, en canvi,
els mateixos que ara diuen açò, a l’anterior legislatura, que
també hi eren en aquest parlament, no es van preocupar de si
l’endeutament es triplicava, que van passar de 1.700 milions a
4.500, o si deixaven proveïdors sense pagar, 1.400 milions de
deute a proveïdors, açò en aquells moments no era cap tipus de
preocupació, ara és una preocupació una cosa que ja està resolta.

La comunitat autònoma de les Illes Balears no té cap
problema de finançament, no en té cap ni un, pot anar a les
entitats bancàries, pot fer bons patriòtics, com ja ha fet; pot anar
als mercats financers; pot anar al FLA, i el Govern, amb bon
criteri, analitza i estudia les ofertes i tria la que més li convé, i
el FLA en aquesta ocasió va interessar perquè les condicions
són millors que les que són enmig del mercat. Per tant, res a dir,
i el contrari, crec que és una bona opció i és una bona sortida a
una situació de finançament. Perquè si el FLA és un rescat
qualsevol préstec també s’haurà de considerar un rescat, perquè
també ens rescaten al fons, saps, o sigui, estam rallant
d’autèntiques bajanades, crec.

Mirin, el projecte de pressuposts en aquests moment està en
tramitació. Aquí ja hem vaticinat com si el Senat no existís, com
si el pas pel Senat, allà ja no existís, que el Partit Popular no
presentarà esmenes, ja no farà res, etc. Jo repetesc el que he dit
abans, és a dir, encara queda el pas del Senat, s’estan negociant
partides, s’està negociant la millora dels pressuposts, crec que
hem de deixar temps al temps i ja quan passin tots els tràmits,
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quan els pressuposts siguin una realitat, després podrem dir sí
o no, però de moment com a mínim hem de tenir les nostres
reserves. 

Per últim, crec que hem de felicitar al Govern pels
pressuposts i l’hem de felicitar sense cap tipus d’embuts, vull
dir, és cert que per a Balears, el Sr. Boned ho ha interpretat bé,
a Balears concretament la partida de inversions és negativa, és
petita, en volem més, volem estar en la mitjana, ho volem
millorar, és cert, però hem de dir que els pressupostos en
conjunt mantenen el que són els serveis socials, mantenen les
pensions, mantenen els subsidis per atur, mantenen el
descompte de resident, el descompte de resident per molt que
vulguin no està en qüestió, no està en perill, en tot cas... Hi va
haver un ministre que es deia José Blanco, àlies Pepiño, aquest
sí que va amenaçar baixar el descompte de resident al 38%,
evidentment la pressió del Partit Popular ho va avortar, però sí
que estava disposat a davallar el descompte de residents. El
Partit Popular el manté, el manté al 50% perquè aquesta és la
realitat. El manté i no està en perill en absolut.

Crec que és un pressupost que fa i intenta fer el que es pot
fer. És un pressupost que deixarà que s’adjudiquin coses sense
partida pressupostària, com feien en l’anterior legislatura o
firmar convenis sense partida.

Crec que un exemple més d’aquesta comunitat autònoma, el
conveni ferroviari per exemple, és un conveni sense partida. Es
varen adjudicar obres per uns valors pels quals no hi havia
partida pressupostària que donés suport a aquells valors. Crec
que... és a dir, parlen de credibilitat i qui menys pot parlar de
credibilitat és qui en parla.

Crec per tant que... voldria, per finalitzar, felicitar la
senadora per la seva vinguda aquí en aquest parlament, que
continuïn treballant a Madrid per millorar els pressuposts cap a
Balears, que continuïn fent feina amb els ministeris, una volta
acabats els pressuposts també per als pròxims pressuposts, és a
dir, ara vénen uns pressupostos, però l’any que ve en vendran
uns altres i els altres han de ser millors que aquests. Crec que
hem de fer, ja des d’avui, feina en aquest sentit perquè se’ns
escolti a Madrid i per tenir una veu pròpia també a Madrid.

Crec que en aquest sentit és el que hem de lluitar i el que
hem de fer perquè els pressupostos millorin. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Senadora, Sra. Garau.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Gràcies, Sr. President. Bé, no sé d’on venia la queixa de la
rèplica, la Sra. Mascaró no hi és, tenc tota la resposta per fer. 

Passem al Sr. Boned. Pressuposts reals, he dit reals, Sr.
Boned, no he dit justs. Els Pressuposts Generals de l’Estat 2013
són reals; reals, els generals i són injusts per a Balears. Això és
el que jo he dit. No passi pena, hi ha un diari de sessions, no
passa res i si no, sens dubte serà un error meu, que no crec que
l’hagi comès, gràcies.

No és l’única via de modificació un pressupost via esmena,
no li vull dir amb això que no els vaig presentar, ara li ho
explicaré. També es poden fer convenis, supòs que ja ho sap
vostè, però és el que m’ha comentat.

Donar explicacions, donar explicacions tothom sap... és clar
que hem de donar explicacions, bé, el sistema FLA em sembla
que ja el meu company, el Sr. Camps, el Sr. Diputat ha contestat
sobradament. 

Esmenes, quines esmenes votaré? Nosaltres tenim
preparades, evidentment, qui es pensen que som?, que no
preparam nosaltres les nostres feines?, idò evidentment, i la
Cambra Alta serveix el mateix que la Cambra Baixa, per
presentar les esmenes a qualsevol pressupost i funcionen igual.
No em diguin que no s’han fet les feines. Jo sé quines hi ha, les
negociacions que hi hagi per enmig i les esmenes preparades. 

Sí que els voldria fer un parell de reflexions, no em parli de
convenis, de reclamar, que els reclamam. Els reclamam i ens els
pagaran, aquest conveni de carreteres que va fer Zapatero, que
va pagar 200 milions, i Armengol els va gastar en despesa
corrent..., és que hi ha tantes coses, habitatges de protecció
oficial, pla estatal d’habitatges, recursos hídrics, és que...
conveni ferroviari, nosaltres reclamam tot el que sigui just per
a Balears, que sigui un deute de l’Estat... bé, ja ho (...) vostès, jo
sé la feina que es fa. 

Bé, no, no..., no repliqui així perquè sé perfectament la feina
que es fa. Els convenis estatutaris, 2010, conveni pel tren, una
altra vegada, 2010, es varen cobrar 23... es varen gastar en unes
altres partides, a Llucmajor, coneixem perfectament aquella
zona, Sra. Diputada, el tramvia cap a Felanitx que fins i tot
havia d’arribar a Manacor, el corredor de Migjorn, es varen
gastar 1.435.616 euros per un estudi que ni tan sols, ni tan sols,
era un projecte, i, què li va dir l’estudi?, el projecte no, l’estudi,
el que jo li hagués pogut dir i de franc: que no era viable. 

Ministeri de Foment, té un foradet de 40.000 milions
d’euros, Foment, que és el que ens pot donar més, és el que s’ha
trobat en pitjor situació, què m’agradaria destacar d’aquesta
partida? AENA, té un forat de 14.900 milions d’euros i 275
milions d’euros en aeroports fantasmes. Aquest ministeri s’ha
trobat amb les pitjors condicions de feina, però aquests grans
forats... em deixen argumentar, per favor?, idò no
m’interrompin, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, senyors diputats, per favor.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Tenen grans forats i les inversions que no s’han realitzat per
gestions com la seva i ara el seu objectiu és prioritzar,
decideixen acabar les inversions que ja s’han fixat. 

Aquí entram al plurianual, nosaltres hem acabat els projectes
que estaven fixats aquests anys anteriors. Ens hem quedat sense
projectes, és a dir, aquesta comunitat autònoma, no podem rebre
inversions per als plurianuals, com és el cas de Balears, però
això no vol dir...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Boned, per favor.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

... que deixem de reclamar a l’Estat el que ens correspon, ja
sigui per a carreteres o altres convenis que ens deuen...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, si no l’importa

EL SR. PRESIDENT:

La qüestió d’ordre és que per favor, guardi silenci, li ho
deman per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, sí, jo guardaré silenci, però també pregaria al Sr.
President que fes el favor de demanar a la Sra. Senadora que es
cenyís a la qüestió per a la qual és aquí. No ens fa falta que ens
amolli un discurs dels que pugui amollar al Senat perquè ens
importa molt poc. És aquí per a una compareixença molt
concreta i està contant de tot menys allò que interessa...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, molt bé.

EL SR. BONED I ROIG:

... i que hauria d’explicar aquí. Sr. President, si vostè no fa la
seva feina, no em demani a mi la meva.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, jo faig la meva feina, vostè segurament no està
fent la seva i ho sap bé. Per això li deman que per favor guardi
silenci. Gràcies.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Bé, supòs que ja ha aconseguit el seu objectiu, que és aturar
el meu discurs. És igual, seguiré de la mateixa forma. Moltes
gràcies, per haver-me dit impresentable, moltes gràcies, Sr.
Boned, continuaré.

Ara ja he explicat com ha fet la feina l’Estat per als
pressuposts, com està fent feina el Govern per als interessos dels
ciutadans i a més, els he explicat el malament que ho han fet
vostès. Què em queda per explicar? Idò, una cosa molt, molt
senzill, com continuarem fent feina fins dia 19 de novembre que
és quan finalitza el termini del Senat. 

Nosaltres no hem deixat de fer negociacions i de preparar
esmenes per presentar a la Cambra Alta on jo represent aquest
parlament, que no hagin sortit públicament no vol dir que no
existeixin, les tenc aquí, senyors diputats, les tenc aquí, les
esmenes que el Partit Popular ha preparat als pressuposts
generals de l’Estat 2013. 

No protestin tant abans d’hora, eh?, perquè jo els he explicat
al principi de tot com desenvoluparia el meu procediment, les
meves explicacions. Què volen que els digui?, que no els he
contestat?, bé, les preguntes que m’han fet tampoc no eren per
dedicar-hi molt de temps i he intentat contestar-ne el màxim
possible.

Informar-los que seguirem fent la nostra línia de negociació
amb el Govern estatal que, encara que vostè... vagi en contra als
mitjans per fer com si nosaltres no féssim feina, els puc
assegurar que sí que es fa, si que es fa perquè ho veig, ho estic
vivint i jo els puc assegurar que el Govern, els diputats i els
senadors ho fan.

Per suposat que el Partit Popular... per favor, m’estan
despistant, podrien parlar més baix, per favor?

Per suposat que el Partit Popular negocia una sèrie
d’esmenes que millorin els pressupost generals de l’Estat i que
a més impliquen àrees de gestió molt importants per a aquesta
comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor, un moment, Sra. Senadora, per favor,
Sr. Boned, li preg que... el crid a l’ordre perquè, per favor,
guardi silenci i la compostura dins la sala, per favor, perquè no
és qüestió que cada dos minuts estiguin muntant... alAlusions,
comentaris i gests, per favor, li deman que guardi l’ordre dins
la comissió. Gràcies. 

Endavant, Sra. Senadora.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, (...) guardem tots (...).
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EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Boned, gràcies. No té la paraula.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (Maria Antònia Garau i Juan):

Li citaré de totes les esmenes que els he comentat que les
tenc aquí, perquè es quedin tranquils i vegin que es fan les
coses, que no només ho deim, que no ens ho estam inventant,
Sra. Mascaró. Només els comentaré un bloc d’esmenes, és a dir,
que afecta una àrea en concret, que seria d’infraestructures, a
més m’ho han comentat alguns de vostès, que serien els de
carreteres precisament. Aquest deute que té contret el Govern
central amb nosaltres, està a una d’aquestes esmenes,
precisament la que tenc davant. L’esmena en total contempla
una reclamació de 355 milions d’euros en infraestructures. És
una de tantes que tenim preparades, preparades per al Senat. 

Ja els puc recordar que la Cambra Alta compta exactament
igual que la Cambra Baixa, precisament en tema d’entrada
d’esmenes als pressuposts generals de l’Estat.

Acabar dient que no queda dubte de la feina que es fa per a
aquesta comunitat i continuarem fent feina, per molt que els
pesi, ho han demostrat avui horabaixa, amb el mateix rigor i
amb les mateixes forces amb què vàrem començar aquesta
caminada.

Res més a afegir, moltes gràcies, senyors diputats. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Garau. Donam per finalitzada
aquesta compareixença, agraïm la seva presència avui aquí a la
comissió. Gràcies.

Sí, suspenem cinc minuts per acomiadar la senadora.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs, passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a preguntes.

Per contestar les preguntes RGE núm. 2923 a 2929/12 i la
2931/12, assisteix el conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, Sr. Rafel Bosch i Sans, acompanyat de la Sra. Ana
María Rodríguez i Arbona, cap del seu gabinet.

Per formular la pregunta RGE núm. 2923/12, relativa a dinar
al restaurant Tristán (IV), intervé el diputat Sr. Diéguez i Seguí,
autor de la mateixa, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Solamente como cuestión de
orden previa quería preguntar si era posible alterar el orden de
las preguntas por lo siguiente: estas preguntas son preguntas que
estaban formuladas para tener una respuesta escrita, y que
posteriormente han pasado, concluido el plazo, a preguntas
orales con respuesta en comisión, y como quiera que tienen un

número de registro determinado pero su orden lógico es otro
distinto, como acredita el número en romanos que está marcado
en cada una de las preguntas, quería preguntar si no tenía
inconveniente el Sr. Conseller en hacer las preguntas por el
orden lógico, que es por el orden que aparece en números
romanos en las respectivas preguntas, con lo cual la primera
sería la 2931.

Hay un documento que a lo mejor es más fácil para el Sr.
Conseller hacer el seguimiento de las preguntas; si lo tiene pues
será más simple.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Vamos a seguir los números romanos.

II.8) Pregunta RGE núm. 2931/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristan (I).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estupendo. Pues en este caso, Sr. Presidente, empezaría pues
por la pregunta número 2931, que indica qué entidad invitó a
una comida al conseller de Educación y Cultura en el
restaurante Tristán de Puerto Portals, el viernes 20 de abril de
2012.

Y simplemente significar, para explicar el porqué de esta
pregunta, que en un día determinado se pudo observar por
determinadas noticias que se había organizado una comida en
ese lugar, que naturalmente el problema que hay en esta
comunidad es que venimos, como quien dice, de una mala
relación, de una experiencia difícil que ha marcado esta
comunidad autónoma y que incluso en días como hoy está
siendo de triste actualidad, y entonces es labor de la oposición
controlar, vigilar y ver todas aquellas cosas, a veces grandes y
a veces pequeñas, pero que pueden constituir un inconveniente
para el buen funcionamiento de una administración o para la
buena imagen de una administración, y por eso, a la vista de esa
situación, hicimos una serie de preguntas escritas, no queríamos
que tuvieran tampoco la relevancia de preguntas orales en
comisión, pero que, al parecer por determinados problemas de
funcionamiento, no han podido ser contestadas en tiempo y
forma, y pasaron por esto a ser preguntas orales.

Así pues, ya digo, haré las preguntas una detrás de otra sin
perjuicio de que entiendo que probablemente en alguna
respuesta se conteste a más de una, y entonces renuncie a las
que queden contestadas a partir de la primera.

Y la primera pues es ésta: ¿qué entidad -se entienda persona
física o jurídica, es más amplio quizá que entidad-, realizó esa
invitación, puesto que al parecer era una comida por invitación?
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Diéguez. Li contesta el conseller
d’Educació, Cultura i Universitats.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. En primer lloc, i
perquè consti en acta, aquestes respostes estan signades dia 29
de maig de 2012 i, efectivament, per un lapsus, per un error del
gabinet, no ens varen ser trameses, perquè, lògicament, el
primer interessat a contestar-les, donada la contestació que ve
a continuació, i li explicaré, som jo mateix i el meu gabinet, i
deman disculpes al Grup Socialista, que les va formular, i per
això som el primer interessat a venir a contestar-les una per una
i fer tots els aclariments que vostè vulgui.

La invitació és a títol personal. No sé si correspon que quedi
en acta el nom de la persona que em va convidar, que crec que
no, un amic meu, i que fa..., en fi, té una determinada feina que
està a l’entorn del restaurant al qual anàrem, i en ser una
convidada estrictament personal senzillament he de dir que no
va ser cap entitat, va ser un company meu que em va convidar,
a mi, a una altra persona que està a la meva conselleria, que és
companya seva des de fa molts d’anys i fins i tot crec que
estudiaren la carrera a privats, i, a un dinar absolutament privat,
hi vaig assistir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. Diéguez i Seguí. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias. Por las noticias que..., primero que nada
agradecer las disculpas del Sr. Conseller, entendemos que estas
cosas pueden suceder y no tiene más importancia.

En segundo lugar, indicar que, según las noticias que
habíamos visto o explicaciones que aparecían en prensa a raíz
de la tampoco gran relevancia, pero fue una pequeña relevancia
que tuvo este asunto, se indicaba que era una persona o entidad,
ya digo, no..., en este caso una persona que tenía interés en
algún tipo de subvención o algo así.

Por lo visto quien asistió a ese ágape no era solamente una
persona sino que era prácticamente toda la conselleria. Entonces
no sé si nos podía aclarar si eso fue así o simplemente tuvo
carácter más privado.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies. La conselleria s’ha reduït molt, molt, però no fins
al punt de ser quatre persones, i per tant hi assistien dues
persones amigues personals, que anàrem acompanyades per
expressa indicació, perquè anàrem acompanyades cadascuna
d’elles d’una persona de confiança, i a títol personal va dir “duis
també, si voleu venir acompanyats perquè després teniu feina o
qualque acte, de dues persones més”. Per tant va convidar a
quatre persones a títol estrictament personal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.7) Pregunta RGE núm. 2929/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristan (II).

Entenc que ara aniria la pregunta RGE núm. 2929/12,
seguint l’ordre establert en números romans, i per formular la
pregunta té la paraula el Sr. Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Esta pregunta tiene sentido en
cuanto que se pudiera tratar, digámoslo así, de una invitación de
caràcter más protocolario que una invitación privada. En
cualquier caso, pregunto al conseller si considera que tiene
relevancia contestar al respecto que lo haga, si no, tampoco
tiene más interés.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Tot allò que facem els polítics per tal que la nostra activitat
privada quant a relacions socials personals es deslligui
completament de la nostra funció pública, li assegur que és
absolutament i totalment privada d’una persona amb la qual tenc
relació personal, crec, sincerament, que en alguna cosa i
qualsevol que m’ho demani, l’he ajudada, i a un moment donat
teníem ganes de compartir un dinar, feia molta estona i per tant
ho vàrem fer entorn d’una taula, sense cap altra indicació.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Sr. Diéguez, vol rèplica? Moltes gràcies.

II.6) Pregunta RGE núm. 2928/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (III).

II.1) Pregunta RGE núm. 2923/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (IV).

II.2) Pregunta RGE núm. 2924/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (V).
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Doncs, passam a la pregunta RGE núm. 2928, número (III)
dels números romans, relativa al restaurant Tristán, també. Té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Renunciaría a la 28, a la 23 y a la
24, que serían la (III), (IV) y (V), en atención a las respuestas
que ha dado el Sr. Conseller.

Y pasaría, si no hay ningún inconveniente, a la 2925.

II.3) Pregunta RGE núm. 2925/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (VI).

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

La 2925 se refiere a qué solicitud o proyecto de subvención
o patrocinio similar se hizo llegar por la persona o en este caso
entidad o persona que hizo la determinada invitación. Y esta
pregunta viene a cuento porque se publicitó que era una persona
que tenía interés en algún tipo de ayuda, colaboración, etc., por
parte del Govern de la comunitat autònoma.

Entonces quería interesarme por esa circunstancia.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Doncs, miri, sincerament sí que li agraesc la possibilitat
d’explicar que és just el contrari.

En el transcurs de la conversació i d’una forma absolutament
informal parlàvem de l’activitat a la qual es dedica el Sr. Roca
dins un conegut port esportiu del port de Calvià, que celebra el
25è aniversari i que ja hi va haver un acte el mes de juliol, al
qual varen participar conegudes persones del món de la societat
esportiva, política i social de Palma, i en aquest any del 25è
aniversari li vaig comentar si tal vegada estaria interessat de
patrocinar, ells, no nosaltres donar-los, perquè no estam en
condicions, sinó més aviat de trobar patrocini privat, perquè li
interessaria socialment participar d’alguna exposició, d’algun
concert, atès els clients que manegen i el nivell cultura, social
i econòmic de la clientela d’aquesta entitat, si estarien
interessats, el contrari, de participar. Hi va dir que ja en
parlaríem.

Evidentment, això és l’únic que se m’ocorre que podria tenir
qualque transcendència. A la conversació, i de forma totalment
privada, va ser el contrari, no és que em demanàs absolutament
res, sinó que li vaig dir que, mira, que si hi havia qualque
possibilitat de patrocinar qualque activitat de tipus cultural o
musical estaria molt content que consideràs aquesta possibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, en torn de rèplica, Sr. Diéguez.

II.4) Pregunta RGE núm. 2926/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (VII).

II.5) Pregunta RGE núm. 2927/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dinar en el restaurant Tristán (VIII).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias. Para agradecer las explicaciones del Sr.
Conseller, las cuales damos por completamente válidas.

Y simplemente, quería finalizar renunciando a las otras
preguntas que hay, e indicar que entienda el Sr. Conseller que
tal como están las cosas creemos que es bueno que haya un
cierto control de las apariencias que a veces se pueden ver en
determinados comentarios en medios de comunicación, y que,
naturalmente, al ver que se decía que había una invitación por
parte de una entidad que podía estar interesada en una
subvención, nuestro interés era patetizar que el camino que se
tiene que seguir para conseguir una subvención por parte de
cualquier entidad o persona es el camino oficial.

Normalmente, ya digo, a veces también se indica, y se dice,
bueno, es que fue una invitación, etc., pero resulta que a veces
es más cara una invitación para la comunidad autónoma o para
la administración pública que la propia administración se haga
cargo de determinados gastos. Y hemos visto algunos ejemplos,
históricamente, que nos hacen estar en cierta prevención y
creemos que es bueno que se den estas explicaciones y podamos
de esta manera zanjar esta cuestión, y que procuremos pues, ya
digo, no sólo que las cosas sean correctas sino que lo parezcan
en lo máximo que sea posible, por el bien de toda la comunidad
autónoma.

Nada más, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. I en torn de contrarèplica, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Idò, moltíssimes gràcies. Té tota la raó, hem de fer tot allò
que puguem, ara i en qualsevol circumstància, però tal vegada
ara més, a deixar les coses ben clares i que no hi pugui haver
cap tipus d’interpretació incorrecta. I li repetesc, el primer
interessat a explicar-ho era jo i li assegur que, en tot cas, pel que
a mi respecte les entitats que vulguin solAlicitar qualque
subvenció seguiran els conductes i les publicacions i les
publicitats i el pla de subvencions que té la nostra conselleria,
i gairebé em dedic quasi a una activitat comercial, tal vegada,
d’intentar convèncer, en aquest cas no era el cas, i va ser d’una
forma informar, més aviat el contrari, demanar que les entitats
amb un cert nivell econòmic i interessades pel món cultural i
musical ens patrocinin més aviat a nosaltres que no nosaltres,
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que no estam en condicions d’haver de fer aquestes activitats
amb elles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, una vegada acabada la intervenció del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats volem agrair aquí la seva
presència i la de la seva acompanyant.

II.9) Pregunta RGE núm. 4217/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (I).

II.10) Pregunta RGE núm. 4218/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (II).

II.11) Pregunta RGE núm. 4219/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (III)

II.12) Pregunta RGE núm. 4220/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (IV).

Pel que fa a les preguntes RGE núm. 4217, 18, 19 i 20 que
també havien estat incloses a l’ordre del dia de la sessió d’avui,
aquesta presidència els informa que el Govern n’ha solAlicitat
l’ajornament, mitjançant escrit RGE núm. 8338/12, atès que el
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, no ha pogut
assistir.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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