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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió de la comissió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions, que sé que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, president. José Maria Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miguel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

I no n'hi ha cap altra.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2013.

Molt bé, passam a debatre l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2013. 

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

Abans de començar jo diria que tenim dues esmenes que
s’han retirat, l’esmena 10204/12, presentada per la Sra.
Margalida Font i Aguiló, i l’esmena 10231/12, presentada pel
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, han solAlicitat la seva retirada i estan
presentades.

Passam al text articulat, debat número 1, l’articulat, les
disposicions addicionals, la disposició transitòria i la disposició
derogatòria del dictamen de projecte de llei. 

A l’articulat, a les disposicions addicionals i a la disposició
derogatòria es mantenen les esmenes següents: a l’article 5,
habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries, RGE
núm. 9688, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a
l’article 6, crèdit i ampliables, RGE núm. 9689, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; a l’article 7, incorporacions de
crèdit, RGE núm. 10037, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; a l’article 9,
fons de contingència, RGE núm. 9690, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista, i RGE núm. 9983, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; a l’article 10, autorització i disposició de la despesa,

esmena RGE núm. 9691, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; a l’article 11, reconeixement d’obligació, RGE núm.
9697, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; a l’article 12,
despeses del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic, RGE núm. 9665, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista, i 9666, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a l’article 13,
retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels
alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la
Sindicatura de Comptes, esmena RGE núm. 9671, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a l’article 14,
indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i
dels alts càrrecs, RGE núm. 9672, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 15, indemnitzacions per raó
del serveis, règim general i supòsits específics, esmena RGE
núm. 9668, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, i
9667, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; 10033,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, i la RGE núm. 10034, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició addicional tercera, fons de colAlaboració
econòmica amb les entitats locals, RGE núm. 9669, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 9984, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9985, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició addicional sisena, suspensió per a l’any 2013 de
l’actualització de quanties a favor dels consells insulars, RGE
núm. 9686, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; la
9986, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca; i la 9987, de supressió, també del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A la disposició addiciona catorzena, nou sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, esmena RGE núm.
9692, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; i les
RGE núm. 10028 i 10031, les dues de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals: RGE núm. 9670, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; les esmenes 10001 i 10032, d’addició les dues, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; i l’esmena RGE núm. 10193, d’addició, del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena que postula l’addició d’una nova disposició
transitòria: l’esmena RGE núm. 9989, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
RGE núm. 9693, 9694, 9695, 9696, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; les 9698, 9699, 9700, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; les RGE núm. 9994, 9990, 9991,
9992, 9993, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; les 9988, 10029,
10030, 10038, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts, té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, farem un repàs al grup
d’esmenes que corresponen a aquest articulat i ho farem en
primer lloc en aquest primer debat a les esmenes als articles i a
les disposicions addicionals i derogatòries que és on hem
presentat esmenes.

En primer lloc, la 9688, és una esmena que es repeteix ja
igual que l’any passat, és una simple correcció de redacció
intentant millorar el text perquè enteníem que hi havia una
expressió que era redundant en la seva aplicació, sobretot quan
un ho llegeix, i proposàvem alterar una mica aquest redactat a
fi que no fos tan repetitiu. 

La 9689 fa referència a l’article que determina les partides
ampliables i, si bé és cert que podem estar d’acord amb el criteri
que en el seu moment va argumentar el Govern de la necessitat
de reduir el nombre de partides ampliables, ens pareix bé, però
hi ha algun cas que entenem que continua sent necessari tenir
aquesta previsió i aquesta possibilitat derivada de l’aplicació de
la Llei de pressuposts que determini que aquesta partida també
seria ampliable i en aquest cas són aquells crèdits que van
destinats a satisfer subvencions i ajuts del Pla d’habitatge
corresponent al capítol 7, del programa 431B, de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge. Entenem que tenint una
sensibilitat cap a la situació que especialment i darrerament es
coneguda i es viu en matèria d’habitatge no hauríem de deixar
la possibilitat que aquest cas també tengués plantejada la
possibilitat de ser ampliada aquesta partida directament.

Les esmenes 9701 i 9702, en el cas de la primera, la 9701,
rectificada prèviament en ponència perquè hi havia un error de
redacció que posava que corresponia a la disposició derogatòria
quan realment corresponia a l’article 7, són dues esmenes que
ja havíem comentat que l’únic que pretenen és recuperar la
possibilitat que el pressupost del Parlament mantengui la
possibilitat d’incorporar romanents d’exercicis anteriors en el
seu pressupost i entenem que fins ara havia estat així i entenem
que és una bona política, una bona proposta i que seria
desitjable que es mantingués el mateix criteri que fins ara.

La 9690 va referida a l’article que estableix un fons de
contingència. Nosaltres entenem que la situació de crisi actual
no és el millor moment per reservar quantitats com les que
preveuen en aquest cas, que són més de 5 milions d’euros, per
simplement deixar aquests més de 5 milions d’euros en mans de
Vicepresidència perquè al llarg de l’any determini a què
políticament li interessa més que vagin destinats. Abans
d’aprovar aquest pressupost hi ha moltes partides on són
realment necessàries l’aportació d’aquests 5 milions, i molt més
que aquests 5, i entenem que no és procedent deixar guardats
aquests més de 5 milions d’euros per deixar-los simplement a
disposició de Vicepresidència Econòmica.

La 9691 pretén és incrementar encara més del que ja està
previst en aquest pressupost, cosa que no passava en l’anterior,
aquí sí que s’estableix un control a partir d’una xifra de
subvenció i nosaltres el que feim és que entenem que encara es
pot establir un control més estricte i això és el que es proposa
via aquesta esmena. 

També tenim un bloc de diverses esmenes que fan referència
a complements salarials, són la 9697, on es fixa un sostre global
en el complement de productivitat; la 9665, on es proposa la
suspensió per a 2013 del complement de destinació que vénen
cobrant determinats empleats que han passat prèviament per
ocupar un lloc, un càrrec de confiança, un alt càrrec en el
Govern i quan tornen al seu lloc de treball se’ls estableix un
nivell superior al que regulen les taules en el seu cas. Per tant,
nosaltres proposam que es mantengui la previsió de nivell que
tengui cada un reconegut, al marge de si ha estat o no alt càrrec
en el Govern. I la 9666 on proposam que es fixi un sostre en el
complement específic.

La 9671 l’únic que pretén és que la indemnització per
residència, que crec recordar que està al voltant dels 22.000
euros, prevists per a aquells consellers que tenen la seva
residència habitual fora de Mallorca, proposam una fórmula
perquè es tengui la certesa que a l’hora de ser perceptor
d’aquesta indemnització efectivament es compleixin els
requisits que marquin per ser -com dic- perceptor d’aquests
22.000 euros. I la 9672, que entenem que en aquest cas la
indemnització que està prevista que puguin cobrar els consellers
que no són diputats cada vegada que assisteixen a algun acte en
el Parlament, entenem que la funció que es realitza per part dels
diputats de control al Govern entraria dins les funcions que
tenen establertes ja cada un dels consellers en els seus salaris.
Per tant, estaria la dieta que es preveu en aquests casos i
sobretot tenint en compte que tots, des del primer fins al darrer
funcionari, empleat i també la major part dels càrrecs polítics,
hem hagut de fer diversos sacrificis. Entenem que aquest no
seria tan gros com per no poder-lo posar en pràctica.

Les esmenes 9667 i 9668 estableixen una limitació a la
indemnització per assistència d’òrgans colAlegiats de
l’administració i d’òrgans colAlegiats de direcció dels ens del
sector públic. Record que a l’exercici passat, en el mes de
desembre de 2011, ja vàrem proposar una limitació de 200 euros
en aquell moment que, segons hem pogut veure, és la que s’ha
fixat en aquesta llei de pressuposts, però entenem que la situació
no ha millorat respecte de 2011 sinó que en aquests moments és
pitjor que la que teníem llavors i entenem que encara es poden
limitar més aquestes quanties d’indemnització per assistència.
Per tant, així ho proposam en aquestes esmenes.



800 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 / fascicle 1 / 11 de desembre del 2012 

 

La 9669 fa referència a la limitació que estableix la llei de
pressuposts a allò que ve marcat per llei del percentatge que han
de cobrar els ajuntaments del fons de cooperació local, que és
el 0,7. Ja l’any passat es va reduir en el 0,5 i enguany, en
aquesta nova llei de pressuposts, es deixa en el 0,3. Cada vegada
es redueix més i els ajuntaments són unes d’aquelles
administracions clarament perjudicades per aplicar una política
econòmica que curiosament el Govern quan ha de fer front a
determinades qüestions que vénen de fora també no li interessa
gaire aplicar-se, però sí aplica als altres, en aquest cas en els
ajuntaments. 

El mateix passa amb els consells, que també se’ls castiga via
aquesta llei de pressuposts, i amb les esmenes 9686 i 9692 el
que proposam és, amb la primera, que se suprimeixi la
suspensió que es fa per a 2013 de l’actualització de quanties a
favor dels consells perquè són administracions insulars que
tenen cada vegada més problemes per fer front al finançament
de molts dels serveis que es veuen obligats a prestar i es troben
en la circumstància que no s’ha aprovat encara una nova llei de
finançament i el que reben és el mateix des de fa ja alguns anys,
perquè vull recordar que aquesta mateixa suspensió ja es va
aplicar l’any passat, i tenen, evidentment, cada any més
problemes per fer front al finançament d’aquest serveis. Dins
aquesta línia es va aprovar també, al seu moment, l’aportació
d’unes bestretes a compte de la nova llei de finançament dels
consells, bestretes que en una primera instància s’havien
determinat per impost de 37,5 milions per al Consell de
Mallorca i 4,5 per a cada un dels consells de Menorca i
d’Eivissa que posteriorment es varen reduir a 25 milions i a 3,
i entenem que s’ha de recuperar el text tal com estava, per
exemple l’any 2010 on quedava clar que als consells els havia
d’arribar allò que preveu la secció 32 del pressupost més
aquestes bestretes que s’havien aprovat.

Passam ara a la disposició derogatòria, perquè la 9670 de la
disposició addicional la deixam defensada en els seus termes, i
a la disposició derogatòria, la 9693, proposa la supressió del
punt a) d’aquesta disposició perquè l’únic que pretén és buscar
alguna fórmula per recuperar la vinculació de la recaptació per
venda d’hidrocarburs lligar-la directament, com dic, vincular-la
a la despesa sanitària, cosa que pretén suprimir i eliminar el
Govern amb aquesta nova llei de pressuposts.

Les esmenes 9694, 9695 i 9696 són propostes de supressió,
per via de disposició derogatòria se suprimeixen deduccions
aplicables en matèria d’habitatge a determinats colAlectius com
són els joves i els discapacitats, i nosaltres per via de l’esmena
pretenem que no es deroguin i, per tant, es mantenguin aquestes
deduccions a aquests colAlectius que són, entre d’altres, els que
tenen greus problemes per poder obtenir un habitatge digne en
les circumstàncies que ens trobam i entenem que sempre una
ajuda és bona i en aquest cas l’únic que es fa és suprimir una via
d’ajuda per a aquests colAlectius. 

Finalment, proposam la incorporació de nous punts en
aquesta disposició derogatòria, i són les esmenes 9698, 9699 i
9700, les dues primeres pretenen la derogació de la taxa que es
va aprovar en el passat exercici per a l’emissió de la nova
targeta sanitària. Això és un abús, és una injustícia, fins i tot,
des del nostre punt de vista, és una irregularitat molt clara i
entenem que no s’hauria d’haver aplicat mai, per tant, proposam
que se suprimeixi.

I per acabar, aquesta 9700 amb la qual plantejam la
necessitat de recuperar la figura del defensor dels usuaris del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, una figura que
també va desaparèixer en aquest exercici 2012 i per tant, va ser
aprovada en desembre de 2011, i que des del nostre punt de
vista tampoc no s’hauria d’haver aprovat en cap moment perquè
el que fa és deixar en certa manera desemparats els pacients que
tenen alguna protesta, alguna reclamació o que entenen algun
inconvenient en el servei que reben com a pacients.

Tots aquests són els grups d’esmenes que van dirigides en
aquest primer debat i que defensam des del nostre grup.
Simplement, vull manifestar per acabar que les esmenes que
varen ser incorporades en ponència per part del Grup
Parlamentari Popular el nostre grup, mantindrà vot particular als
articles que varen ser esmenats per aquesta via, que va ser
l’article 1, l’article 2, l’article 9 i l’article 19 que corresponen a
aquest primer debat. Per allò altre, les esmenes que presenta el
PSM, en principi les votarem a favor per part del nostre grup
també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, presentam una
esmena a l’article 7 perquè entenem que un dels principals
objectius del Govern és vetllar pel benestar dels ciutadans i de
la societat en general i en aquests moments en què s’estan
jutjant molts de casos de corrupció que podrien suposar
reintegrar doblers a aquesta comunitat autònoma, demanam que
en cas que es reintegrin aquests doblers només es puguin
destinar a educació, a salut i a benestar social, que és on més
falta fan en aquests moments.

Després, a l’article 9, capítol 4, que fa referència al Fons de
contingència que ja va existir en altre moment en aquesta
comunitat i que tan mals records ens du i que també ha fet que
passin pels jutjats destacades personalitats, entenem que no és
el moment que el Govern es reservi partides per destinar ben bé
no sabem a què, quan fan falta a educació, fan falta a serveis
socials, fan falta a salut o fan falta a programes per impulsar el
desenvolupament econòmic en aquesta terra i la llei de finances
ja articula eines suficients per, si surt una despesa que no estava
prevista, poder fer els canvis necessaris al pressupost. Per tant,
demanam que es retiri el Fons de contingència.
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Després, a l’article 15, hi feim dues esmenes. L’article 15
parla de les indemnitzacions per assistència per raó del servei,
i el nostre grup entén que els membres del Govern i alts càrrecs
que formin part d’algun consell d’administració, de direcció o
com se li vulgui dir per raó del seu càrrec no han de cobrar
indemnització per assistir-hi. En aquesta època de fortes
retallades i d’acomiadaments de personal, molts de manera
indiscriminada, no consideram que s’hagin de pagar aquestes
indemnitzacions, uns doblers que es poden destinar a coses molt
més necessàries o fins i tot a evitar algun acomiadament.
Igualment, consideram que si es fan dins l’horari laboral del
personal funcionari o bé personal del sector públic que en forma
part, si ho fa dins el seu horari habitual tampoc no haurien de
cobrar, altra cosa és si després es fes fora del seu horari.

A l’addicional tercera també mantenim dues esmenes, una
de modificació i una de supressió. Amb aquestes esmenes i una
altra que tenim després a l’altre bloc que debatrem més tard
pretenem que els ajuntaments no vegin minvats els seus
ingressos per la part del fons de colAlaboració que es va crear a
partir de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears.
Justament les administracions més properes als ciutadans són
les més castigades pel finançament, les que menys dèficit tenen,
però les que més esforços han de fer per ajudar a reduir el
dèficit global de l’Estat i, a més a més, tenen uns deutes
pendents de cobrar del Govern que no saben quan els cobraran
i ara, a més, els retallen una font de finançament que necessiten
per no fer patir encara més els ciutadans; per això hi presentam
aquestes esmenes.

En un sentit semblant presentam esmenes a l’addicional
sisena, que fa referència a transferències als consells insulars.
La intenció és que les transferències als consells insulars, per
exercir les competències transferides o bé delegades
s’actualitzin, així com diu la Llei de finançament i no així com
preveu el Projecte de llei de pressuposts, perquè entre la pujada
de l’IPC i la pujada de l’IVA estatal no actualitzar les quantitats
transferides als consells, ja prou castigats pel Govern,
significarà que disposen de menys doblers per dur a terme les
seves obligacions, entre les quals -no ho hem d’oblidar- hi ha
l’atenció a les persones necessitades que desgraciadament cada
dia són més.

Seguint en la línia d’ajuntaments i consells, compartim la
necessitat d’una nova llei de finançament de consells i, així,
demanam que dins els principis que han de regir aquest nou
finançament s’incloguin els d’autonomia financera i el de
suficiència de recursos dels consells, així com els de
responsabilitat fiscal.

D’altra banda, demanam que les quantitats a compte de les
previsions de finançament que estableix la disposició addicional
catorzena, que són 25 milions per al Consell Insular de
Mallorca, 3 per al de Menorca i 3 per al d’Eivissa, s’imputin
addicionalment a la secció 32 i també hem fet esmena a la
secció que ja es debatrà en un altre moment i un altre dia a
aquesta mateixa sala, per incloure aquestes quantitats als
pressuposts.

Amb l’esmena 10032 demanam una nova disposició
addicional, un dels problemes greus que tenen en aquest
moment els ajuntaments i els consells és que el Govern no els
paga els deutes pendents i no els paga perquè no els varen poder
incloure dins el famós FLA i fan de financers del Govern. El
que demanam és un calendari de pagaments consensuat que tant
ajuntaments com consells vegin possible el poder cobrar aquests
deutes dins el 2013 i poder atendre les seves necessitats.

Una altra disposició addicional que proposam és una que fa
referència a les novacions de crèdits hipotecaris. Aquesta
proposta la duim fent des de principi de legislatura, hi
continuam insistint perquè consideram injust que quan una
família o un petit empresari aconsegueix modificar terminis
d’un crèdit hipotecari perquè no pot assumir-ne el pagament la
comunitat li faci tornar pagar l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats quan no hi ha una
nova transmissió de doblers, sinó simplement una remodificació
dels terminis en què s’han de tornar aquells pels quals ja havia
pagat imposts.

També demanam en una nova disposició transitòria el
manteniment del CES. Quan vàrem fer aquestes esmenes encara
no havien passat pel Ple d’aquesta cambra les esmenes a la
totalitat a la llei que fa possible suprimir el CES i per tant,
tampoc no era possible preveure la manera de fer-ho. El que sí
vàrem fer va ser una esmena, perquè si el Partit Popular ha
reflexionat suficient avui matí fins ara, cosa que dubtam, però
mai no perdrem l’esperança, està decidit... o decideixen en
algun moment poder mantenir el CES, arribar a un acord a
transaccionar aquesta esmena perquè és evident que el fet que
el Govern retiri el projecte de llei una vegada que ja ha passat
per plenari és impossible, però sí que podríem acceptar alguna
transacció.

Demanam amb la 9994 la supressió d’una derogatòria, que
és una derogatòria que fa referència a un article 11 d’un decret
pel qual es crea el Registre de parelles de fet, nosaltres entenem
que això que vol fer el Govern de cobrar per a qualsevol cosa...
qualsevol servei als ciutadans, ens sembla una exageració i
aquesta n’és una, per tant, ho llevam.

També demanam suprimir una altra derogatòria, amb
l’esmena 9990, que és la que fa referència a l’afectació del
cèntim sanitari a sanitat. És cert que la llei que feia referència a
la possibilitat d’incloure aquest cèntim sanitari ha canviat, però
en cap moment no diu que no es pugui afectar la despesa de
sanitat aquest cèntim sanitari, simplement lleva l’obligatorietat.
Nosaltres entenem que ja que el Govern el va posar com a
excusa per tenir més doblers per a sanitat, l’obligació és que els
doblers que entrin per aquest cèntim sanitari, que tampoc no és
cèntim, almanco continuï sent sanitari perquè tendríem un
cèntim sanitari que ni és cèntim ni és sanitari enganant una
vegada més als ciutadans.

Després, amb les 9991, 92 i 93 demanam també una sèrie de
supressions de punts que el Partit Popular o el Govern del Partit
Popular pretén derogar tota una sèrie de deduccions i
bonificacions d’imposts que anaven molt bé a joves, a
discapacitats, a famílies nombroses i a persones amb dificultats,
bé per aconseguir el seu primer habitatge o bé per llogar un
habitatge o bé per llogar un local per alguna cosa i a la vegada
feia possible també moure una miqueta el mercat immobiliari
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dins uns termes raonables, però ara algunes d’aquestes
deduccions fa anys que hi són, altres les havia creat el Partit
Popular no fa encara un any, però ha decidit llevar-ho tot.
Nosaltres entenem que, aquestes, seria molt negatiu llevar-les
perquè a part que suposaria un entrebanc a persones
discapacitades o a joves que per adquirir el seu primer habitatge,
també és veritat que suposen un entrebanc a poder moure
mercat immobiliari, cosa que ens estranya del Partit Popular,
però la veritat és que la capacitat de sorprendre del Partit
Popular és incalculable i infinita.

Una altra de les... ja que hi ha tantes derogatòries, proposam
derogar l’article de la llei que suprimia el Consell de Joventut
de les Illes Balears. Entenem que el Consell de la Joventut de
les Illes Balears és un òrgan d’aquests de participació, un òrgan
democràtic, que ha d’existir, una altra cosa és que es pugui
negociar que pugui existir sense massa pressupost o fins i tot
sense gens de pressupost, però el fet de no voler negociar ni
això, l’existència sense gens de pressupost, ens demostra que el
Partit Popular allò que no vol precisament és diàleg, consens o
veus crítiques que són expressions bàsiques dins els sistemes
democràtics. Insistim encara a fer tornar el Partit Popular cap a
la senda democràtica, demanam poder recuperar entitats com
aquestes del Consell Econòmic i Social que deia abans o el
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

També demanam derogar una disposició del passat
pressupost, la targeta sanitària, en aquell moment es va aprovar
una taxa per targeta sanitària a un preu exagerat, que la veritat
és que en aquests moments no els costa... no costa allò que
cobren als ciutadans, per tant, aquí ja incompleix el Partit
Popular una norma bàsica, que és que les taxes... no es poden
cobrar als ciutadans més del que costen i la targeta sanitària en
aquests moments no val 10 euros, 10 euros ni fer-hi prop, i
aquesta és una... a part, que trobam que és ilAlògic cobrar-la,
demanam que es derogui.

També demanam que es derogui el decret llei de comerç,
crec que és una equivocació de les moltes que ha fet aquest any
i mig un partit popular que es pensa tenir la raó en tot i al final
la perduda de tothom, perquè no té ningú no només que li doni
la raó, sinó que no té ningú content i aquest crec que és un dels
errors que va cometre.

I finalment, una altra cosa que demanam que es derogui és
un article del pressupost de la passada legislatura, perquè si no
volem que els consellers cobrin dietes per assistència al
Parlament, hem de derogar també la de la passada legislatura
perquè no quedi vigent aquesta llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Finalment..., sí, Sr. President, només dir que donarem suport
a totes les presentades pel Partit Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull dir que
efectivament no és missió d’un pressupost acontentar ningú, els
pressuposts es fan per gestionar uns doblers públics, uns doblers
que són de tots i s’han d’administrar amb el màxim rigor, amb
el màxim control i amb la màxima austeritat. En aquests
moments d’una situació econòmica terriblement complicada,
evidentment és molt difícil que uns pressuposts puguin
acontentar ningú. S’intenten fer el millor possible i s’intenten
fer el més just possible, però evidentment idò, afecten molts de
sectors i afecten molta gent i lògicament nosaltres tampoc no
estam contents d’haver de fer uns pressuposts que siguin durs i
que siguin superausters, ja ens agradaria tenir molts més doblers
dels que podem gestionar, però tots sabem d’on venim i quina
herència hem rebut i on ens han duit aquests anys anteriors de
gestió i, per tant, ara hem de poder administrar i gestionar el que
tenim.

Em sembla que en aquest punt hi havia una esmena encara
viva del Partit Popular, no sé si...

Per tant, passaré primer de tot a defensar la nostra esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Després, em diuen que millor després.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Com després?

EL SR. PRESIDENT:

Feim un debat només per la seva esmena, que queda viva,
després de la...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, ara la ponent..., d’acord, perfecte. Idò contestarem un
poc les esmenes dels altres grups. Nosaltres, per responsabilitat
i perquè consideram que les esmenes que s’han presentat no
solucionen o no donen sentit als pressuposts votarem a totes en
contra.

La primera cosa que volia dir és per exemple l’esmena 9689
del Partit Socialista, ralla de partides ampliables, nosaltres tenim
les partides ampliables que creim que hem de tenir.
Evidentment, tant de bo poguéssim tenir més partides
ampliables, ja dic, si no haguéssim de pagar 808 milions d’euros
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als bancs, si paguéssim el que el pacte de progrés pagava o
tornava als bancs que eren uns 200 milions o 177 milions,
tendríem molt més doblers per poder dedicar a altres coses i per
poder tenir partides ampliables, però tenim els doblers que
tenim i per tant, consideram que no seria adequat tenir més
partides ampliables.

El Fons de contingència, l’esmena 9690, el Fons de
contingència és una obligació. És a dir, estam complint l’article
31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, comprenc que el
Partit Socialista això de complir les lleis moltes vegades és molt
sui generis, però el Partit Popular i aquest govern intenten
complir les lleis i per tant, complint la llei aplicam aquest fons
de contingència al qual dedicarem un poc més de 5 milions
d’euros.

Estam rallant també, per exemple, un altre cas, l’esmena
9691 del Partit Socialista, fa referència a les subvencions. Ens
rallen que... a veure si ho trob, bé, vénen a dir que a partir de
30.000 euros sigui obligatori demanar l’autorització del Consell
de Govern. És que tal com tenim les lleis actuals, totes les
subvencions, les de més de 30.000 i les de menys de 30.000 han
de passar pel Consell de Govern. Per tant, és una esmena que no
té sentit. És a dir, a partir de dia 1 de gener de 2013 totes les
subvencions directes hauran de ser autoritzades pel Consell de
Govern.

Per altra banda, també per exemple l’esmena 9666 de sostre
de complement específic, això és una qüestió que els
pressuposts no consideram que siguin l’instrument jurídic
adequat per regular aquest complement específic i, en tot cas,
açò correspondria a una futura llei de funció pública.

Rallaven també de les indemnitzacions per assistència.
Comprenc que quan vostès no governen voldrien que els que
governen no tenguin complements per assistència, que no cobrin
res i que estiguin totalment marginats i que visquin en la misèria
més absoluta. És un criteri. És el seu criteri. Nosaltres
consideram i mantenim el mateix que hi havia fins ara, ni més
ni menys, continuam mantenint el mateix que hi havia fins ara,
que vostès votaven. És a dir, vostès han votat aquests
complements per assistència...indemnitzacions, vostès les han
votat fins ara i ningú no hi havia posat problemes. Ara vostès ja
hi posen problemes, en fi.

El Fons de cooperació local, ho repetiré moltes vegades en
les meves intervencions, però, el Fons de cooperació local, es
donarà un 0,3% perquè no es pot donar un 0,5 ni es pot donar un
0,7 ni és pot donar un 1% i, per què no podem donar açò?,
perquè estam pagant als bancs 808 milions d’euros, estam
pagant als bancs 90.000 euros cada hora, cada hora haurem de
pagar 90.000 euros, fruit bàsicament de l’endeutament de la
darrera legislatura. Si vostès no s’haguessin endeutat en la
mesura que es van endeutar i ara no haguéssim de tornar aquests
doblers, evidentment podríem donar al Fons de Cooperació
Local molts més doblers dels que donarem. Aquesta és la
realitat.

Parlen també del cèntim sanitari. Jo li diré més, tots els
imposts que cobrarà aquesta comunitat autònoma són sanitaris,
tots, perquè fonamentalment seran per cobrir les despeses del
sector sanitari, les despeses del sector educatiu i d’assistència
social, que són els pilars d’aquests pressuposts i tots els imposts
aniran dedicats bàsicament a açò. El cèntim sanitari l’únic que
passa és que una regulació nova l’ha integrat dins l’impost
d’hidrocarburs i per tant, ja no és un impost específic per a la
comunitat autònoma, sinó que és la part autonòmica d’un
impost d’hidrocarburs. Són les lleis noves que hi ha, no hi
podem fer res tampoc nosaltres.

Quant al tema de l’actualització dels consells, les bestretes
a compte i tal, ... aquí serà curiós perquè si el PSM vota les
esmenes del PSOE i el PSOE vota les esmenes del PSM en el
tema de les bestretes, aquí hi haurà una contradicció. Jo no sé si
és possible que un voti una cosa i la contrària. El PSM té una
proposta, el PSOE en té una altra, són diferents les dues i
cadascú votarà la seva. No ho sé, mirin-s’ho, replantegin-s’ho,
si es volen abstenir a les seves esmenes. No ho sé, és curiós.

En qualsevol cas -i repetesc- als consells insulars si el
Govern els pogués donar més doblers ho faria. Si el Govern
balear pogués gestionar més doblers dels que gestionarà,
segurament els consells insulars no passarien la pena que hauran
de passar. Però la situació és la que és i totes les
administracions: Govern balear, consells insulars i ajuntaments
han de fer un esforç enorme d’austeritat, de control del dèficit
i de control de la despesa. Açò és el que ens toca en aquesta
època. I no vull tornar repetir per què es produeix açò, perquè
em tornaria repetir, però la situació és aquesta. 

I les bestretes a compte s’aplicaran addicionalment a la
secció 32 que, a més a més, la secció 32 és una partida
ampliable. Per tant, no es preocupin que els doblers dels
consells insulars aniran als consells insulars. Tot i que, i és un
compromís del Govern, dins el primer trimestre
aproximadament esperam tenir ja una Llei de finançament dels
consells insulars que pugui resoldre de forma definitiva la
situació de finançament dels consells insulars i que ja sigui una
cosa passada el tema de les bestretes que clarament no tenen un
fons legal suficient.

Parlaven també de la targeta sanitària, del defensor de
l’usuari del sistema sanitari públic. Són dues qüestions que ja es
van debatre l’any passat, són qüestions que el Partit Popular va
dir per activa i per passiva que considerava que el defensor de
l’usuari no havia d’existir i el va llevar. Evidentment no el
tornarem posar ara. I la targeta sanitària, jo crec que si la Sra.
Mascaró creu que s’està aplicant una taxa superior al cost real
que té la targeta, el que ha de fer és anar als tribunals, vostès
que estan tan acostumats a anar als tribunals, vagin als tribunals,
diguin-ho, perquè si és així guanyaran i s’hauran de tornar
aquests doblers. Em record d’un cas, a l’Ajuntament de
Ciutadella fa molts d’anys, una taxa d’aigua o de recollida de
fems, i precisament els que van recórrer van perdre. En
qualsevol cas, si vostès creuen que açò és així, vagin als
tribunals i ja està, no passa res.
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Més qüestions. Rallaven també d’un calendari de
pagaments. Està bé que el PSM ara es preocupi perquè els
ajuntaments i els consells insulars no cobren. Però clar, aquesta
preocupació sobrevinguda en aquesta legislatura, ja m’hauria
agradat que hagués existit a l’anterior legislatura. En tot cas, els
consells i els ajuntaments han de cobrar i cobraran a mesura que
es vagin tenint els doblers i cobraran a mesura que el Govern
pugui pagar. Tot açò és un problema de liquidesa, provocat
desgraciadament per quatre anys on no es va tenir en compte
que qualque dia s’havien de tornar els préstecs que es firmaven.
I ara ens trobam que -torn repetir-ho- haurem de pagar 808
milions d’euros entre amortitzacions i interessos del deute, 808
milions d’euros que si paguéssim el que pagaven a l’anterior
legislatura, ara tendríem uns 600 milions d’euros i efectivament
no faria falta pujar imposts, ni reduir en sanitat ni reduir en
educació.

Consell de la Joventut, el CES, són temes que s’han discutit
moltes vegades. No fa falta entrar en el tema. 

I jo crec que més o manco ho hem contestat quasi tot. Per a
mi ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Ràpidament. Està clar de la
intervenció del portaveu del Grup Popular, que únicament es
dedica a recordar l’únic argument que és capaç d’esgrimir el
Partit Popular, i és la referència a què tota la responsabilitat de
tots els mals d’aquesta comunitat autònoma i del món sencer
són dels passats quatre anys de legislatura progressista a les
nostres illes; però, Sr. Camps, el ciutadà ja està cansat de sentir-
los a vostès esgrimir aquest argument i no fer res per solucionar
la greu situació i els greus problemes que tenen dia a dia.

És cert, com diu vostè, que no és missió d’un pressupost
acontentar ningú, com vostè diu, però del que es tracta és
d’intentar donar als ciutadans els serveis mínims i bàsics
necessaris. I això és el contrari del que estan fent vostès, que els
estan retallant sistemàticament aquests serveis bàsics i
necessaris per via de pressupost un any rere l’altre. 

Sobre les partides ampliables, el que demostren clarament
és una falta de sensibilitat cap a precisament aquests colAlectius
que ho estan passant més malament i que per via d’aquestes
aportacions i d’aquestes propostes podrien tenir una certa
garantia que se’ls donàs suport en el moment que ho
necessitessin.

El fons de contingència, vostès poden complir la llei, però
no sé si necessàriament ha de ser amb 5 milions, i el que sí tenc
molt clar és que una xifra com aquesta de 5,5 milions d’euros
que contempla aquesta llei per al fons de contingència, la utilitat
que té és una molt senzilla i clara, fer quan arribi el seu moment
clientelisme polític durant l’exercici 2013. 

Les subvencions, crec que vostè, Sr. Camps, va equivocat.
La Llei de pressuposts marca un límit de 500.000 a partir que se
solAlicita l’autorització. Nosaltres baixam aquesta xifra en
alguns casos concrets que figuren clarament especificats a
l’esmena presentada. 

Sobre el sostre del complement salarial que proposam també
li he de dir una cosa, supòs que vostè s’ha estudiat totes les
esmenes que hem presentat, no només les d’aquest primer debat,
sinó les del segon. Si així ho ha fet, s’adonarà i haurà vist que
en el proper debat hi ha una esmena que precisament va en la
línia de modificar la Llei de funció pública en la línia d’aquestes
esmenes que es presenten en aquest primer debat. És tan senzill
com això, si un es preocupa de llegir totes les esmenes que es
presenten.

Sobre la idoneïtat o no de les propostes de retallades que es
fan als consellers en tema de dietes. Jo només li diré una cosa.
Des de fa temps es demanen esforços a tots, als colAlectius més
necessitats també. Jo crec que és una participació que els
consellers i el Govern poden tenir en compte i, per tant, no els
suposaria res molt greu que s’acceptés aquesta esmena.

El tema dels ajuntaments, l’únic que fan vostès sobre el tema
dels ajuntaments i els consells és castigar-los per via dels
pressuposts, ho feren l’any passat i ho continuen fent enguany.
Ja li vaig recordar l’any passat. Si abans es complia més tard o
més prest, els ajuntaments tenien dret a reclamar allò que els
pertoca per llei, és a dir, el 0,7%. Vostès modifiquen aquesta
llei, la suspenen i la modifiquen per un exercici en concret i el
dret a reclamació que tenen els ajuntaments es limiten a allò que
vostès els deixen. És a dir, en aquest moment el 0,3%. Per tant,
menys de la meitat d’allò que els correspon per llei. No els estan
fent cap favor, els estan perjudicant molt clarament.

L’impost d’hidrocarburs. Miri, només li diré una cosa,
tendré més oportunitats en plenari de tenir un debat més ample
sobre aquesta qüestió si fa falta. Només li diré una cosa, Sr.
Camps, crec que vostès no són els més indicats per donar lliçons
sobre aquest impost, sobretot després del franc ridícul públic
que han fet precisament sobre aquest tema, demostrant, això sí,
una clara incompetència a l’hora de gestionar o de preparar uns
pressuposts, això sí que ha quedat molt clar. Repetesc, no doni
lliçons precisament sobre aquest punt perquè han ficat la pota i
crec que valdria la pena que callés en aquest cas.

Sobre les bestretes li diré una cosa. Poden ser contradictòries
des del seu punt de vista les d’un grup i les d’un altre, però una
i l’altra sempre seran millors que la seva, vostès el que fan és
castigar els consells, castigar-los sistemàticament. Uns i altres
per una via o per l’altra el que pretenem és que els consells
recuperin allò que els correspon, recuperin la dignitat en tema
de finançament, i vostès el que fan és enfonsar-los per la via del
finançament.
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La figura del defensor de l’usuari, vàrem dir en el seu
moment que era necessària. Continuam pensant que és
necessària, que s’hauria de recuperar i creim francament que a
vostès els fa por és l’existència d’aquesta figura perquè seria
clau en aquests moments on hi ha retallades sobretot en matèria
de salut i els vendria al damunt un caramull de reclamacions i
no els interessa que els pugui arribar mitjançant aquesta figura.

I per acabar, la referència que ha fet a la targeta sanitària. Sr.
Camps, és una autèntica estafa, una estafa, perquè venia en
previsió d’una nova targeta, amb unes condicions noves, amb
una previsió de despesa per a la confecció d’aquesta targeta que
venia especificada amb una memòria econòmica, que no s’ha
complit en absolut i el que han fet ha estat tot l’any cobrar 10
euros a tots els pacients que han necessitat renovar la targeta,
que estaven obligats a renovar-la per donar-los exactament la
mateixa que abans els sortia gratis. Diguin que vostès el que
volen és recaptar més, sigui per la via que sigui, però no posin
l’excusa de la necessitat d’una targeta, perquè segons vostès
havia de servir per controlar un frau que hi havia. No sé si vostè
reconeix en aquest moment que com que no s’ha fet la nova
targeta, continua existint un frau un matèria d’assistència
sanitària o que realment el frau és la taxa que vostès cobren ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Es cert que no és missió d’un
pressupost acontentar ningú, però entre no acontentar ningú i no
respondre a les necessitats dels ciutadans o fer uns pressuposts
que en lloc de resoldre els problemes dels ciutadans, allò que
fan és crear-n’hi més, hi ha un terme mig que el Partit Popular
ni sap ni ha volgut trobar.

Referent al fons de contingència és ver que hi ha una llei que
diu que es pot crear, però es pot crear no vol dir que sigui
obligatori crear-lo. Jo diria que en aquesta comunitat es va crear
una vegada un fons de contingència i va tenir tant d’èxit que
encara ara es passeja pels jutjats, el fons de contingència; ens va
servir per pagar unes bicicletes i coses d’un Institut Noos i coses
d’aquestes, i encara ara no s’ha resolt el fons de contingència.
Per tant, ens ha costat molts més doblers que tots aquells 17
milions que retiraren d’educació i de salut bàsicament per
destinar al fons de contingència aleshores, per tant no és
necessari que hi hagi un fons de contingència. 

Dels complements per assistència que els cobraven, sí els
cobraven, era una cosa que s’havia cobrat sempre, bé per
assistència en els plenaris o bé ... Però qui ha fet bandera que
s’ha de fer més amb manco és el Partit Popular, qui treu
personal al carrer de l’administració, d’Espais de Natura i
d’IBANAT és el Partit Popular perquè no ho pot pagar. Si no
pot pagar el personal, em pareix lògic que els consellers no
cobrin per venir al Parlament o no cobrin per assistir a un
consell d’administració, perquè ens pareix més interessant un
funcionari o una persona fent feina a un espai natural, que el

conseller venir aquí a cobrar per escoltar, quan forma part de les
seves obligacions retre compte al Parlament de les seves
tasques. O sigui que ... avui matí ens demanaven humilitat a
l’oposició, jo no sé si el Partit Popular sap què significa
humilitat i llegeix els diaris o escolta la premsa de tant en tant.

No poden donar el 0,7 als ajuntaments perquè ho han de
donar als bancs, de la mateixa manera que fan esperar
proveïdors i ajuntaments, facin esperar els bancs, però és que no
només no els fan esperar, els bancs, sinó que modifiquen els
interessos que els pagam a canvi de res. Encara ningú no ens ha
explicat per què es tripliquen els interessos que hem de pagar el
2013, quan el deute no es triplica. Ningú no ens ho ha explicat!
I aquí, o hi ha una bossa que vostès fan comptes moure després
i gastar allò que vulguin, o realment es confirma allò que fa
molt de temps venim denunciant, que regalam doblers als bancs
a canvi de res. El primer que va fer el Sr. Aguiló va ser
modificar a l’alça els interessos que els pagaven. Rescatau els
bancs, mentre enfonsau les famílies i les persones. Què m’ha de
venir a contar de temps passats, és del que fan ara que han de
donar explicacions i d’algunes coses de temps passats que els
ciutadans els demanen explicacions, tothom calla, veim
dimissions de persones i ningú no ha explicat què passava i
encara ha de venir a retreure? No troba que amb els problemes
que hi ha en aquesta comunitat, és ben hora de parlar de futur?
I què feim amb cada un dels problemes? I m’ha de venir a
contar del deute de la passada legislatura? Li ha contat la Sra.
Cabrer què ens costen les autopistes que va fer ella en el seu
moment?

(Remor de veus)

Sí, molt més, més del 400% del que es va pressupostar! I
encara hem hagut de contractar 2 milions per als 7 quilòmetres
d’Eivissa i encara 2 milions en deficiències, per favor!

Els consells insulars que la passada legislatura no ens vàrem
preocupar. Ben igual que ara ens vàrem preocupar la passada
legislatura. Són vostès que els lleven les bestretes. Són vostès
que els retallen els doblers. Si estiguéssim igual que la passada
legislatura callaríem, diríem que fan el mateix que nosaltres
vàrem fer i evidentment no podem fer més, però són vostès els
que els lleven doblers, ens ho va dir el vicepresident. Els 25
milions no són a més dels que hi ha en els pressuposts, no ho
són a més. Per tant, si realment és ver, com ha dit vostè a
l’anterior intervenció, que és una partida impagable i que faran
tot el possible per incloure aquests doblers, el rept, tenim
esmenes a la secció 32 per incloure-hi aquests doblers, a veure
què votarà el Partit Popular? I qui serà el que parla d’una cosa
i en diu una altra.

Bé, dels 808 milions d’euros als bancs, ja els hem pagat.

No ens devia preocupar el deute. I al Partit Popular li
preocupa el deute, qui és que ha presentat una esmena
incrementant el deute per a l’any que ve del Govern? El Partit
Popular, està incorporat en el pressupost, 19 milions més, Sr.
Camps, i després troba que nosaltres deim una cosa i en votam
una altra. És que és impressionant, Sr. Camps! Jo crec que hi ha
molts de problemes en aquesta comunitat que hauríem de posar
una miqueta de seny, que consells i ajuntaments no són
institucions decoratives, que saben quins són els problemes que
tenen els ciutadans, que els han de resoldre cada dia, ja els ha dit
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la presidenta de Mallorca que no pot fer pressupost si no està
resolt i els haurien d’ajudar a resoldre. Posem els peus enterra
tots, tots, retraiem el just i necessari de les passades legislatures,
però resolguem els problemes dels ciutadans. Ja està bé de fer
quedar bé la cara d’algun membre del Govern que no s’ho
mereix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, president. Mirin, l’únic argument nostre no és
l’herència, aquest no és l’únic argument que tenim, però sí que
és ver que condiciona aquests pressuposts, si no tenguéssim
l’herència que tenim, evidentment faríem uns altres pressuposts.
Jo comprenc que la Sra. Mascaró digui que no paguem els
bancs, que retardem els pagaments als bancs. Clar, dient açò no
em resulta estrany en absolut, que els bancs els retiressin la
confiança i no els deixin més doblers. És lògic, és que vostès
van deixar més de 1.500 milions d’euros pendents als
proveïdors perquè no ho podien finançar a través dels bancs. I
per açò aquest govern, amb el mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors va fer un préstec de 842 milions d’euros,
del qual préstec fins ara, fins en aquest moment, no pagàvem
interessos perquè el suportaven els proveïdors, el suportaven les
petites empreses.

Vostès eren els que enfonsaven famílies, vostès eren els que
enfonsaven empreses, vostès van obligar a tancar empreses
perquè no els pagaven, i nosaltres vam fer un préstec per pagar
a aquestes empreses, a aquestes famílies que no cobraven, a
aquests empleats que quedaven al carrer perquè vostès no els
pagaven. 

I aquests 842 milions d’euros es va fer un préstec. I saben
què vol dir fer un préstec?, vol dir pagar interessos, i per açò,
per aquest préstec fonamentalment ara pagam més interessos
dins el 2013.

Parlava també de les carreteres d’Eivissa. Sí, les carreteres
d’Eivissa les pagam i les continuarem pagant durant molts
d’anys, però les tenim. A Eivissa hi ha carreteres. És que vostès
es van endeutar i no van deixar res, vostès es van endeutar...

(Remor de veus)

...en més de 6.000 milions d’euros, menys 1.700 que hi havia,
i no han deixat res, açò és el problema. Vostès..., vostè em diu
ara que hem fet una esmena per augmentar l’endeutament 19
milions d’euros; és que vostès en el 2009 es van endeutar en
més de mil i escaig de milions, més de mil i escaig de milions.
Aquests pressupostos preveuen un endeutament que no arribarà
a 200 milions. És que evidentment ens hem de continuar
endeutant perquè hem de continuar pagant renegociant el deute
i a poc a poc intentant reduir aquest increment de l’endeutament
fins el puguem anar davallant. Clar, és que la bolla és immensa,
la bolla que vostès ens han deixat.

L’únic argument no és l’herència. L’herència ens
condiciona, i ens condiciona els pressupostos que tenim aquí;
aquests 808 milions d’euros que hem de pagar als bancs i que
els hem de pagar, perquè, si no, no ens tornaran deixar doblers
per pagar els venciments que ens cauran, idò ens obliguen a
reduir pertot. I ja ens agradaria, és que ho repetesc, és a dir, tant
de bo poguéssim pagar més als consells, tant de bo poguéssim
pagar més als ajuntaments, tant de bo, però els doblers són els
que hi ha, i tots, totes les administracions, ens hem d’estrènyer
el cinturó. 

Parlaven també de les indemnitzacions als membres del
govern i tal. Mirin, el Govern, aquest govern, ens costa 27
milions d’euros menys que el seu govern. Aquest govern té la
meitat de conselleries, aquest govern té la meitat de direccions
generals; ens costa 27 milions d’euros menys. Açò és estalvi,
açò és austeritat, açò són doblers que van a altres necessitats.
Aquests 27 milions d’euros que vostès haurien gastat per pagar
el govern nosaltres els dedicam a sanitat, a educació i a serveis
socials. 

Aquest pressupost respon a les necessitats dels ciutadans,
aquest pressupost garantirà que les escoles obrin cada dia i
garantirà que els hospitals obrin cada dia, i que hi hagi doctors
a punt i que hi hagi mestres a punt per mostrar als alumnes.
Aquests pressupostos fan viable l’estat del benestar, aquests
pressupostos garantiran de futur que hi hagi una sanitat pública
gratuïta i que hi hagi una educació pública i gratuïta, cosa que,
haguéssim seguit amb el mateix ritme que vostès seguien, era
impossible i haguessin provocat la fallida tècnica d’aquesta
comunitat autònoma, i haguessin hagut de tancar hospitals i
haguessin hagut de tancar escoles.

Jo crec que la lliçó que hem d’aprendre és no repetir els
errors del passat. Jo crec que aquests pressupostos són els
pressupostos imprescindibles perquè aquesta comunitat surti de
la crisi, perquè aquesta comunitat també afronti el control del
dèficit i encamini per tant, amb aquesta reestructuració de la
seva organització, encamini la sortida de la crisi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I ara sí, ara passarem a la defensa de
l’esmena RGE núm. 10193 del Grup Parlamentari Popular, i en
el torn a favor o en contra de l’esmena 10193, com deia, per part
del Grup Parlamentari... 
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Sí, sí, perdoni, perdoni. Té la paraula per deu minuts. Se me
n’ha anat el sant, i crec que a vostè n’hi sobren perquè ho havia
defensat...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, jo crec que la proposta..., bé, simplement intenta aquesta
esmena que presentam avui i que va quedar viva de la ponència,
intenta respondre a una necessitat, a una situació que crec que
existeix en el sector públic instrumental d’aquesta comunitat
autònoma de les Illes Balears, i que ve caracteritzada perquè en
matèria de personal hi ha una heterogeneïtat de categories
professionals, d’estructures salarials, de quanties retributives,
que fa necessària una racionalització i que fa necessari que
s’acomodi un poc a la resta de quantia retributiva i d’estructures
salarials que existeixen a la comunitat autònoma. 

Jo crec que hi ha una frase que ho defineix tot, i la va dir la
Sra. Aguiló l’altre dia a la ponència, és a dir, no pot ser que un
cap de premsa de qualsevol empresa pública pugui cobrar més
que un lletrat, i aquesta és la situació. Jo crec que açò era una
qüestió que s’havia de resoldre, jo crec que aquesta esmena
resol bàsicament aquest problema, aquesta distorsió que s’havia
provocat en el sector públic instrumental, i per tant jo crec que
resol bàsicament aquesta irracionalitat que la mateixa
administració pel seu propi funcionament havia anat fins i tot
augmentant. 

Clar, cada ens públic té la seva pròpia vida, cada ens públic
feia la seva pròpia retribució, i cada ens públic feia la seva
estructura salarial, i açò és el que no pot ser. D’aquesta manera
amb aquesta esmena hi haurà una homogeneïtat a nivell de tota
la comunitat autònoma, i per tant nosaltres presentam aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara sí, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, per dir que el nostre grup veu,
reconeix d’alguna manera que és una esmena de racionalització,
de classificació professional per a personal laboral al servei del
sector públic, ben estructurada, i darrere de la qual s’intueix
molta feina dels que l’han treballada i l’han redactada. 

Certament, a la vista d’aquesta esmena, no s’acaba
d’entendre, hi ha una certa contradicció en el fet que vostès,
senyors del Grup Popular, duguin aquesta esmena a aprovació,
que és una esmena que posa límits a les retribucions màximes
per al personal laboral del sector públic autonòmic, però en
canvi, alhora, rebutgin les nostres esmenes que pretenen també
uns límits per a personal funcionari molt per damunt de la
limitació que se’ns proposa aquí. Hem de dir que no tenim
elements de judici suficients per valorar si els límits que vostès
fixen són adequats a la totalitat de les categories laborals que es
veuran afectades amb l’aprovació d’aquesta esmena per les
limitacions que s’hi contenen. Realment és una esmena que
haurà d’afectar tot el sector públic, i la pregunta és si afectarà

també el sector públic sanitari; són adequats aquests límits per
a tot tipus de professionals? 

Cert és que -i ho vàrem dir- que realment existia aquesta
necessitat, i en aquest sentit celebram que s’intenti aquesta
racionalització, però queden massa qüestions que no han estat
suficientment explicades amb la defensa que ha fet el Grup
Popular d’aquesta esmena, i per això la nostra posició no serà
un vot en contra però tampoc a favor; ens hi abstendrem i no hi
farem vot particular. També he d’afegir que ens hauria agradat
un poquet més d’esforç en l’adaptació de les classificacions,
perquè ens porten la classificació grupal antiga, d’A, B, C, D, i
ens hauria agradat que s’hagués intentat ni que fos algun tipus
de règim transitori per a aquests tipus de grups, que comprenem
que igual són necessaris per la situació que en aquest moment
tenim, però que igual s’hagués establert algun tipus de règim
transitori per arribar també a la nova classificació que
actualment vigeix a l’administració pública arrel de l’aprovació
en el 2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, però en
qualsevol cas la posició del nostre grup, per tant, -ho he dit
abans- serà la d’una abstenció i no hi farem vot particular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, senyora... Mascaró
té la paraula. Ara volia canviar-la pel Sr. Martí. Té la paraula,
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Martí no ha vengut, però.

EL SR. PRESIDENT:

Sí!

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Però em toca a mi, ara.

EL SR.  PRESIDENT:

Ja ho sé, ja ho sé.

(Algunes rialles)

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Mirin, nosaltres no donarem suport
a aquesta esmena perquè seria una esmena racional si el Partit
Popular l’hagués presentada abans als sindicats, n’hagués parlat
amb el personal, i abans d’expulsar de moltes de les empreses
personal que nosaltres entenem que estava fent molt bona feina.
La darrera, la setmana passada, 29 persones que estaven fent
feina en temes ambientals, que nosaltres creim que són
imprescindibles en aquesta terra i més quan tenim un govern
que parla -que una cosa és el que diu i l’altra és el que fa,
evidentment- que parla de desenvolupar el turisme sostenible,
que és importantíssim el medi ambient i el turisme i que, d’això,
en trauran molt de rendiment.
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És cert que el Partit Popular parla molt i després fa altres
coses, ho veim amb el tema del deute. Ens acusa que es va
trobar amb 6 milions de deute quan hi va haver el canvi de
govern. És vera, hi havia 6 milions de deute, no tot amb els
bancs, amb els bancs només n’hi havia 3 i busques. El que és
curiós és que des de dia 13 d’octubre del 2011 a finals de
novembre el Govern s’ha endeutat en 1.920 milions d’euros i
això ho troben normal. És normal que es facin aquestes coses,
però no haver-ho de pagar a preu de canari jove.

Per tant el Partit Popular va fent coses i les sentencia, que
coses estan molt mal fetes, com per exemple el tema del deute;
altres coses s’han de fer beníssim perquè és necessari
reestructurar personal i que això s’ha de fer d’una manera
seriosa i condreta, i que tothom ha de cobrar allò que li toca,
però ho fa després d’haver expulsat tant de l’administració com
d’empreses públiques persones que duen molts d’anys fent feina
i sense haver-ho consensuat ni parlat amb ningú.

Per tant nosaltres hi votarem en contra i ens plantejarem allò
del vot particular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I com a rèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular Sr. Camps té la paraula, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair el vot d’abstenció
del Partit Socialista. Té raó en el tema de la classificació de les
categories professionals, és un tema de què vam parlar; s’hagués
pogut posar d’altres maneres, és cert; finalment es va trobar que
aquesta era la menys conflictiva i per tant és la que finalment -
que era la inicial- s’ha deixat. Per tant en aquest sentit vull
agrari-li aquest vot d’abstenció.

Per altra banda, és incomprensible el vot en contra del PSM,
incomprensible perquè ho condiciona a coses que no tenen res
a veure amb açò, però, bé, el PSM sempre ens sorprèn amb
coses estranyes, i ens sorprèn també sobretot que sigui la Sra.
Mascaró que ens digui de falta de consens, que determinat
personal de fa molts d’anys l’acomiadam, i tal, quan -que jo
recordi, no sé vostè em podrà dir que sí o que no- vostè va ser
acusada també pels treballadors del Teatre Principal de falta de
consens. Vull dir que també estaria bé que vostè fes un mea
culpa i també fes un poc un acte de contrició per aquesta manca
de consens que també va tenir vostè quan vostè va governar.

En qualsevol cas aquest govern el personal que té és el
personal que és necessari i el personal que pot pagar. És a dir,
ja ens agradaria poder fer com vostès, convertir el Govern en
una agència de colAlocació i que només en els darrers sis mesos
colAlocar 3.000 persones; ja ens agradaria poder fer açò, però
aquest govern és un govern responsable i només té el personal
que pot pagar i el personal que sigui necessari, exclusivament
necessari per poder exercir la funció de gestió d’aquesta
comunitat autònoma. 

Per tant he de dir que sent molt aquest vot en contra perquè
crec que aquesta esmena dóna solució a un problema que era
real, que existia. Tal vegada el PSM encara té qualcú per dins
qualque empresa pública que tengui un sou que sigui..., que
quedi afectat per aquesta esmena i, clar, és per açò que vota en
contra, jo no ho sé, però el que està molt clar, el que està molt
clar, és que açò era imprescindible fer-ho, i era imprescindible
que, si dins l’administració pura i dura hi ha un procés de
racionalització, també hi ha d’haver un procés de racionalització
dins els ens del sector públic instrumental. 

Per tant aquesta esmena va en aquest sentit. Agraïm al PSOE
el seu vot d’abstenció, i jo crec que he de demanar un
replantejament al PSM pel seu vot, que consideram que no és
comprensible en aquestes altures. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I en torn de contrarèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Aguiló té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Jo li agraesc... Moltes gràcies, Sr. President. Jo li agraesc
molt el to respecte al Grup Socialista, al Sr. Camps, però no em
puc estar de dir-li una cosa. Miri, Sr. Camps, vostè no es pot
referir al govern del pacte parlant de clientelisme o d’agència de
colAlocació, no ho pot fer, no ho pot fer!, i no ho pot fer davant
jo, com a mínim. Perquè, miri, jo ja duc trenta anys de servei,
eh?, trenta. He vist tots els governs del Partit Popular, i jo li puc
assegurar que si hi ha hagut algú que ha utilitzat una xarxa
clientelar dins el Govern ha estat el Partit Popular. Han hagut de
ser els tribunals de justícia els que, a força de sentències, hagin
anat modificant la funció pública d’aquesta comunitat autònoma
per assegurar que els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
s’exercien així com Déu manava. 

Va haver de ser el primer pacte de progrés que fes borses per
a la contractació d’interins d’acord amb principis d’igualtat,
mèrit i capacitat, i convocatòria d’oposicions lliures que
garantien els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat. No li vull ni explicar, perquè no és el moment, els
sistemes de contractació o d’accés a la funció pública abans que
governassin els pactes en aquest país. 

No en parlin pus, de colAlocació, no en parlin, perquè en això
no tenen raó. 
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En qualsevol cas, i respecte d’aquesta esmena, ens
mantenim en la nostra posició, encara que també és veritat que
lamentam que el govern del Partit Popular no sigui més obert al
pacte, més obert a consensuar les coses amb els agents socials
i en aquest cas amb els sindicats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. I pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca Sra. Mascaró té la
paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No crec que sigui necessari, Sr. President, perquè tanmateix
ells no em convenceran i jo tampoc no pretenc convèncer-lo.
Vull dir que si em parla d’agències de colAlocació, jo li podria
parlar d’agències balears de notícies. Vull dir que cadascú ha de
saber quin és el seu paper dins una administració, i en alguns
moments ens poden haver acusat de moltes coses però també
estic ben segura que no vaig treure ningú de cap lloc de feina,
ningú, per..., res, ni un acomiadament vaig firmar, encara que
m’acusassin. I és vera que en algun moment puc haver pensat
que en algun lloc sobren persones, però que s’ha de fer d’una
manera consensuada.

I ara ens vendran a veure que només el Govern té el personal
que es pot pagar. Això com si fos una casa de senyors, que
diuen “enguany en lloc de tres criades només en contractarem
una”. Això és una administració, i algunes persones han entrat
a fer feina en el Govern, a fer feina en els consells, a fer feina a
les empreses, amb unes oposicions, i s’han guanyat el seu lloc
de feina i hi ha unes normes a complir. 

Que és vera que al Partit Popular li agradaria tenir una
agència de colAlocació, i supòs que és per això que ara lleven -i
després ho veurem a un altre debat- l’obligació que per poder
contractar personal directiu o personal de confiança hagin
d’estar als estatuts de les empreses públiques. Hi ha una esmena
-no sé si és esmena o si ve directament de l’articulat de la llei,
perquè tantes coses rares he vist...- per llevar-ho. I ens ha de
venir a contar a nosaltres que només poden tenir el personal que
han de pagar? Per favor!

En contra i s’ha acabat.

EL SR PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Mascaró.

Passam al debat número 1 bis a la resta de disposicions i a
l’exposició de motius del dictamen del projecte de llei.

A la resta de disposicions i a l’exposició de motius es
mantenen les esmenes següents: a la disposició final primera,
modificacions de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de
mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9995, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; la núm. 9996, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final tercera, modificació de la Llei 6/2007, de
27 de  desembre ,  de  mesures  t r ibutàr ies  i
econòmicoadministratives, RGE núm. 9673, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista, i 9997, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i
la 9998, també de modificació, Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició final
quarta, modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre,
reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la 9704, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista i la 9999, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, i la 10000, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició final cinquena, modificació de la Llei 11/1998,
de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les esmenes 9703,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista i 9675, de supressió,
Grup Parlamentari Socialista, i la 9674, també de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 10002, 10003, 10004,
10005, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, les 10006 i 10007,
també de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició final
novena, modificacions del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions, les esmenes 10008 i 10009, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició final desena, modificació del Decret Legislatiu
1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances de la CAIB, les esmenes 10010 i 10011, de
supressió, Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca. A la disposició final onzena, modificació de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les esmenes 10012, 13,
14, 15, 16 i 35, de supressió, Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició final
dotzena, modificació del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la CAIB i
d’altres institucions autonòmiques, esmenes 10018 i 19, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, 10017, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, A la disposició
final tretzena, modificació de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
l’esmena 10020, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició final
catorzena, modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’esmena 10021,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. A la disposició final quinzena, modificació de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l’any 2012, l’esmena 10022, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició final dissetena, modificació del Decret
111/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles
estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la
gestió, les esmenes 9685, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 10023, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició final
divuitena, modificació del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que
regula les indemnitzacions per raó de personal al servei de
l’administració autonòmica de les Illes Balears, l’esmena 9684,
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de supressió, del Grup Parlamentari Socialista i la 10024, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A la disposició final dinovena, modificació
del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la CAIB, l’esmena9676, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista. A la disposició final vintena,
modificació del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual
s’aproven els estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes
Balears, l’esmena 9677, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista. A la disposició final vint-i-unena, modificació del
Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els
principis generals de procediment per reconeixement de la
situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis
i el règim de compatibilitat de les prestacions del sistema per
l’autonomia i atenció a la dependència en l’àmbit de la CAIB i
es crea la xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes
Balears, les esmenes 9678, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, i 10025, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. A la disposició final vint-i-dosena,
modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual
s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2011-2014, les esmenes 9679, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista, i 10026, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició final vint-i-tresena, modificació del Decret
51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instalAlacions de depuració d’aigües
residuals, les esmenes 9680, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 10027, de modificació, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A la disposició
final vint-i-quatrena, modificació del Decret 62/2006, de 7 de
juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha
d’exercir la Intervenció General de la CAIB, l’esmena 9681, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista. A la disposició final
vint-i-cinquena, normes de rang reglamentari, esmena 9682, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista, i 100036, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions finals:
9683 del Grup Parlamentari Socialista.

A l’exposició de motius, esmena 9687, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista,

Per a la defensa conjunta de les esmenes, 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. Passam ara al segon debat de
l’articulat de la Llei de pressuposts de l’exercici 2013, el que
d’alguna manera podríem dir que és el contingut bàsicament
tributari d’aquest articulat, bàsicament tributari d’una part de la
modificació tributària que es proposa en aquest pressupost de
2013, i dic d’una part, perquè, com és de tots coneguts, aquest
pressupost, si no hi ha modificacions acceptades a les seccions
i a aquest mateix articulat, s’aprovarà previsiblement amb la
incorporació de partides d’ingressos que no tendran cobertura
legal, perquè ni tan sols han estat tramitades com toca en aquest
parlament. Hem de suposar que en algun moment ho seran, però
el cert és que fins a dia d’avui, aquestes disposicions finals a
què farem referència ara són només part del debat que s’hauria
de tenir sobre la política tributària que preveu aquest pressupost
per a 2013.

Passem, però, directament a aquestes esmenes presentades
a les disposicions finals i a l’exposició de motius, i assenyalam
directament que la 9673 fa referència a una nova taula de
l’impost de transmissions patrimonials, és cert que el Govern,
d’un exercici per l’altre, ja va modificar la previsió inicial
d’aquest impost al llarg de l’exercici 2012, ara de cara a
l’exercici 2013 presenta una nova modificació, però des del
punt de vista del Grup Socialista, com a mínim, entenem que és
insuficient. Per això presentam aquesta nova taula, que estableix
un tipus aplicable entre el 7 i el 12% i és aplicable a aquells
valors que van entre 200.000 euros i a partir d’1 milió d’euros.
Entenem que és més justa, és menys impactant per a aquells
béns de valors més baixos i és més exigent amb aquells valors
més elevats i, per tant, si s’aplica aquell criteri de progressiu que
venim reclamant des de fa molt de temps des del nostre grup
parlamentari.

L’esmena 9704 pretén, en aquest cas, eliminar una
modificació que preveu aquest articulat i és la modificació del
cànon de sanejament, entre d’altres coses, perquè és un cànon
que té una aplicació variable i una fixa i en aquest cas, sobretot
pel que es refereix a la fixa, és clarament injusta perquè s’aplica
per a tots, sense excepcions, per igual i no atenen el criteri que
la variable es té en compte de despesa de què també se’n podria
parlar, però entenem que bàsicament ajusta la quota fixa que es
planteja en aquest cànon de sanejament.

La 9703, esmena presentada pel nostre grup, pretén
assegurar que no hi haurà, en cap cas, aprofitament sanitari
privatiu o privat dels béns públics, dels béns que corresponen a
l’ib-salut, no hi haurà, sota cap concepte, aprofitament sanitari
privat. És cert que sembla que de la declaració que es puguin
fer, que es puguin conèixer podríem entendre que no és aquesta
la intenció, però com que sincerament li he de dir que no ens
fiam dels plantejaments que es puguin fer des del Govern ni des
del Partit Popular, ens agradaria que s’incorporàs aquesta
modificació perquè d’aquesta manera quedaria molt clar el que
es pot fer i el que no amb els béns públics.

Les esmenes 9674 i 9675 van en la direcció de la supressió
d’una nova taxa que afecta novament, com la majoria, i de
manera molt directa i negativa, colAlectius que en aquest
moment pateixen i es veuen en situacions, en alguns casos,
desesperades; són colAlectius dependents i colAlectius de
discapacitats als quals, com a premi, pels problemes que se’ls
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han provocat a l’exercici 2012, com a conseqüència de les
polítiques de retallades del Partit Popular, a més a més, ara se’ls
dóna una nova empenta de cara al 2013 i es crea una nova taxa
que gravarà aquests graus de discapacitat i de dependència.

Llavors tenim un bloc de vuit esmenes, que són les 9685,
9684, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680 i 9681, que fan referència
a disposicions finals, totes elles, que modifiquen decrets. Per
part del nostre grup, entenem que és una autèntica aberració i
suposa un cúmul de despropòsits. En aquestes disposicions el
que fan és deixadesa de la potestat reglamentària que correspon
al Govern, tal com ve assenyalat molt clarament a l’Estatut
d’Autonomia i a la mateixa Constitució, eviten haver de complir
amb el procediment que es preveu a la Llei del Govern, també,
per aprovar reglaments, eviten la tramitació administrativa
reglada i haver de dur a terme els informes preceptius dels
òrgans estatutaris d’assessorament i altres òrgans de consulta.
Per tant, des del nostre punt de vista el que es fa és un abús de
la utilització d’aquesta llei de pressuposts, un ús irregular
absolutament i, com he dit abans, incomplint fins i tot normativa
bàsica estatal que suposa un cúmul clar i evident de
despropòsits que l’únic que busca és afavorir les determinades
tramitacions des de l’administració i afavorir, per tant,
únicament i exclusiva la mateixa administració.

L’esmena 9682, que també fa referència a alguna cosa
similar, va directament lligada a les vuit anteriors a què m’acab
de referir, i el que pretén és, per pura i simple coherència,
eliminar, suprimir del text d’aquesta disposició final la
referència a les vuit disposicions finals anteriors i que nosaltres,
com he dit, proposam suprimir i, per tant, eliminar. Deixaríem
únicament i exclusivament en aquesta disposició final a la qual
es refereix aquesta esmena la referència a la disposició final
dotzena, que també hi figura.

L’esmena 9683 és aquella que jo abans he recordat al
portaveu del Partit Popular que fa referència a la necessitat
d’assegurar que les limitacions pressupostàries de determinats
complements figurin efectivament al text normatiu que
correspon i, per això el que proposam per via d’esmena és
introduir aquestes limitacions pressupostàries directament a la
Llei de funció pública. Efectivament, no tendria molt de sentit
fer una esmena proposant aquestes limitacions si la normativa
que ho regula no fos degudament modificada. No ha de ser això
cap obstacle perquè vostès són autèntics especialistes a
modificar tot allò que sigui necessari per adaptar-ho als seus
criteris, i entenem vostès que efectivament val la pena fer un
esforç, atesa la situació actual, el grau d’exigència en
determinats colAlectius que sense cap dubte estan en una situació
bastant més complicada que molts dels que podríem veure
afectats per aquesta proposta, no estaria de més que es
reconegués la possibilitat i la viabilitat de votar a favor, per part
del Partit Popular, d’aquesta limitació pressupostària als
complements salarials a què m’he referit.

I l’esmena 9687, que és a l’exposició de motius, és una
esmena de modificació, una esmena de modificació que pretén
que, a l’apartat 2, on es parla de la prestació de serveis públics
essencials com l’assistència sanitària, l’educació i la protecció
social, diu el text original de l’exposició de motius, que
continuen sent els eixos bàsics del pressupost de 2013. Des del
nostre grup tenim molt clar que aquests eixos precisament no
són els bàsics ni els més importants per a aquest govern del
Partit Popular, sinó més aviat tot el contrari, com a mínim, com
a mínim, això és el que es demostra molt clarament per la via
dels fets, no per la via dels textos que es puguin escriure,
presentar i tramitar en aquest parlament, sinó que els fets
demostren que no es té cap tipus de cura que la prestació
d’aquests serveis bàsics i essencials sigui efectivament una
prioritat per a aquest govern, sinó més aviat tot el contrari, es
retallen contínuament i sistemàticament, i això provoca greus
problemes a una part molt grossa de la nostra societat, i entenem
que això no pot, una llei aprovada al Parlament, no pot aprovar-
se amb un contingut que no és cert.

Per tant, allà on diu que aquests serveis continuen sent els
eixos bàsics del pressupost de 2013, proposaríem que posàs que
“haurien de ser els eixos bàsics d’aquest pressupost 2013",
reconeixent, d’aquesta manera, que això està bé com a objectiu,
però que a la realitat del moment és més bé tot el contrari.

Aquestes són les esmenes que tenim presentades i esperam
que, com a mínim, des del Grup Popular, ens agradaria que es
fos una mica més sensible del que ho ha estat a les anteriors i
del que ho va ser en anys anteriors, ja que alguna d’aquestes
crec que sí val la pena tenir-la en consideració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré un poc de via perquè és
tard i en tenc moltes. Les primeres que defensam, la 9995 i 96,
fan referència al cèntim sanitari, ja n'hem parlat abans, per tant,
don l’argument per bo, el mateix argument. 

Després les 9997 i 98, a la disposició final tercera, proposen
una modificació a l’impost que preveu el Govern sobre l’impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la
proposta que nosaltres feim és que hi hagi més progressió i en
lloc de pagar més o manco tothom igual els que manco tenen
paguin manco i els que tenen més paguin més. 

En el mateix sentit de taxa més progressiva va l’esmena
9999 referent al cànon d’aigua. És a dir, que ens pareix positiu
introduir una progressió en el que costa l’aigua en funció d’allò
que es gasta, però també és cert que el límit de 6 metres cúbics
diaris (...) que posa el Govern per família ens pareix molt poc i
nosaltres hem fet una esmena que ve a ser semblant com
l’Ajuntament de Palma cobra l’aigua amb una progressió. És a
dir, un consum normal que es pagui normal i si es gasta molt
que es pagui més perquè, en principi, la quota fixa ja pujarà un
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10% i si els mantenim els límits baixos que posa el Govern una
familia pot arribar a pagar, el 2013, el 50% més en consum
d’aigua del que paga ara, que ja és molt, a més afegint tot el que
li fa pagar el Govern. Per tant, aquí sí que hem fet una proposta
que el Govern i el Partit Popular podrien acceptar si volguessin,
evidentment.

Després demanam també modificacions a unes referències
del cànon de sanejament que va destinat als ajuntaments. Els
ajuntaments, aquells que gestionen depuradores cobren, perquè
així ho tenen establert per llei, uns doblers per a manteniment,
per a obres i altres i ara el Govern s’ha inventat que sí, que ho
continuarà cobrant en funció de les disponibilitats
pressupostàries del Govern. Vull dir, són aquelles coses que
s’estranyen que els ho diguem dia sí i dia també, en el banc no
podem estar ni un dia sense pagar i els ajuntaments, que ho
passen més malament que els bancs i molt més malament que
el Govern, els diuen sí, us toca cobrar això, però en funció del
pressupost del Govern. I això no és seriós, un govern un poc
coherent això no ho hauria de permetre.

Després demanam suprimir dins tot aquest maremàgnum de
taxes una modificació que fan a aquelles barques o vaixells que
estiguin a ports, crec que és a Ports de les Illes Balears o a
Calanova, fins ara si eren vaixells de la Creu Roja, vaixells que
estaven per fer alguna tasca humanitària o fins i tot voluntaris
de neteja no se’ls cobrava ni l’aigua ni l’electricitat ni el llum i
ara també els cobraran això. Nosaltres entenem que si és per
accions humanitàries o per colAlaborar amb l’administració això,
com a mínim, se’ls pot perdonar.

Després hi ha tota una sèrie de taxes, a la final cinquena es
creen sis noves taxes, a la 23a es crea una altra, a la 24a es crea
una altra, a la 25a una altra i quatre més a la 27a. A part que ens
sembla de jutjat de guàrdia cobrar 20 euros per revisar el grau
de dependència, per revisar el grau de discapacitat o per
apuntar-se en el Registre de parelles estables, a part de moltes
coses que podríem discutir o, per exemple que per haver de
passejar per un espai públic que s’ha comprat amb doblers
públics els ciutadans de les Illes Balears hagin de tornar a pagar
tot allò ho podríem continuar discutint, allò que sí és cert és que
nosaltres continuam mantenint que aquestes taxes no es podien
aprovar a una llei de pressuposts i ens reafirma el fet que el
Partit Popular s’hagi negat que els Serveis Jurídics d’aquesta
cambra puguin informar sobre si això està ben fet o no. 

Vull reiterar, ho continuaré fent i ho tornaré a fer a plenari
la nostra queixa pel fet que un grup parlamentari o un diputat a
una ponència no pugui demanar el parer de lletrats d’aquesta
cambra. Si els lletrats d’aquesta cambra no poden informar de
si és correcte a dret, si és correcte la legalitat vigent, la manera
de legislar, la manera d’aprovar algunes coses, ja em diran de
què serveix tenir lletrats a una cambra d’un parlament
suposadament democràtic. Per tant, nosaltres continuarem
insistint que se’ns informi d’aquesta legalitat, jo crec que s’ha
de poder demanar i que ni el president del Parlament ni cap
membre de la Mesa, per molt de l’equip de Govern que siguin,
se’ns hagi de negar el dret a estar assessorats pels lletrats que
cobren precisament per assessorar la cambra. Però és evident
que el president és el president, ara sembla ser que aviat no en
tendrem, i que s’haurà de triar un altre i continuarem insistint,
però no crec que sigui qüestió només del president, no crec que
sigui per pagar al Govern el fet que el defensàs en els jutjats,

sinó que és el Partit Popular que hauria de fer una reflexió de
per què serveixen els lletrats en els parlaments democràtics. 

Per tant, demanam la supressió de totes aquestes taxes per
això, perquè creim que no és el lloc adequat per crear-les i
algunes perquè hi estam totalment en contra. També hi ha la
supressió d’unes modificacions a la Llei de subvencions, és
curiós, una gent que no vol donar subvencions el que fa és
modificar la llei per fer més fàcil donar-les sense que els altres
se n’assabentin. Igualment demanam la supressió a una part de
la disposició final desena que allarga els terminis per adaptar els
consorcis a la Llei de finances, ells que ho fan tot tan bé i això
justament el consorci no importa que s’adapti encara enguany
a la Llei de finances. Igual que el dèficit a les empreses del
sector públic, a les fundacions, als consorcis que actualment
obliga al Govern a haver-lo d’eixugar en un màxim de dos anys,
a partir d’ara podrà ser fins a cinc i no només això sinó que el
Consell de Govern ho podrà allargar. Per tant, això que no pot
haver-hi dèficit i que no podem gastar el que no tenim, no pot
ser-hi i no ho podem gastar si els altres saben que ho feim, però
si ho podem fer d’amagat ho continuarem fent i sembla ser que
bastant pitjor.

També demanam la supressió d’aquesta nova cosa que ara
s’han inventat, que els òrgans unipersonals en els ens públics
empresarials i fundacionals hi pugui haver òrgans unipersonals
contractats directament sense que estigui previst en els estatuts.
Vull dir, podem treure personal al carrer que fa anys que fan
feina, però podem contractar persones sense que estigui previst
en els estatuts, per tant, càrrecs de confiança que ningú no sabrà
que contractam perquè és difícil intervenir si no tens tots els
papers i formes part d’aquests òrgans.

De la mateixa manera que demanam suprimir aquesta
modificació que fa el Partit Popular que el personal directiu
professional per ser elegit o per ser contractat no necessiti
demostrar ni competència professional ni experiència, vull dir,
ens pareix de jutjat de guàrdia, de jutjat de guàrdia també, i que
no sé com no tenen vergonya, llavors encara els haurem
d’aguantar que ens treuen coses passades i basta veure les
intencions presents. 

Després també demanam suprimir un apartat de la final
onzena que diu que el Govern ha de presentar un nou projecte
de llei de finances molt aviat. La veritat és que és més que
suficient amb un text refós i si el Govern realment vol fer feina
en legislació necessària per a aquesta terra val més que aprofitin
el temps elaborant un règim especial de les Illes Balears i no
una nova llei de finances que en res no beneficiarà els ciutadans
d’aquestes illes i en canvi un nou règim especial podria suposar
una millora per a les condicions de vida d’aquesta comunitat.

Demanam també suprimir una sèrie de coses a la final
dotzena. També dins aquesta dotzena volem afegir-hi un nou
apartat, hi ha un apartat que afegeix la llei que diu que el
personal sanitari podrà cobrar un plus per aquelles activitats
docents, bé de docència directa o bé de formació supòs de
personal que està en pràctiques perquè és evident que les
pràctiques són més que necessàries dins la formació d’una
carrera o dins una formació professional, però entenem que no
només fa aquestes tasques el personal sanitari sinó que de
qualsevol administració, juristes d’una conselleria o altres, i que
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s’han d’incloure la resta de funcionaris que tenguin en el seu
càrrec activitats docents que suposen un plus de feina.

Després demanam la supressió de la final tretzena. Encara
no ens ha explicat el Govern quina intenció té, ni el Govern ni
el Partit Popular ni evidentment el responsable de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, quina finalitat té incloure
dins la llei que la publicitat també ha de ser gratuïta no només
per a l’ens públic sinó que per a aquelles empreses que puguin
gestionar. Nosaltres veim aquí una preparació a la privatització
total de la Radiotelevisió de les Illes Balears i creim que els
ciutadans d’aquestes illes, que són els que la financen, haurien
de saber quins són els comptes que fa el Govern, aquest govern
tan transparent i que presenta tanta seguretat jurídica té tothom
ben content.

Després dins la final catorzena...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Mascaró, ha d’acabar.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Acab, Sr. President. Donaré la majoria d’elles per
defensades, només permetin-me dues coses, un nou apartat a la
final quinzena parla que les empreses que fan feina a medi
ambient també es poden ajuntar, a nosaltres ens pareix bé que
s’ajuntin, però entenem que ajuntar aquestes empreses no ha de
significar perdre programes ni perdre personal, en tot cas sí
càrrecs directius perquè les feines a fer seran les mateixes hi
hagi una empresa o hi hagi dues.

I finalment, anunciar, don totes les altres que no he
anomenat per defensades, anunciar el vot particular a dues
esmenes que s’han incorporat del Partit Popular al pressupost,
una fa referència precisament a IB3 i l’altra no record quina és,
però presentarem, com a mínim, dos vots particulars. Ah! Sí,
aquí les tenc, les esmenes 10199 i 10200 del Partit Popular que
s’han incorporat en el text i segurament alguna altra que
defensarem en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. Una qüestió prèvia i és que
efectivament els imposts que s’ha fet una previsió d’ingrés en
aquests pressuposts encara no tenen una cobertura legal, encara
no s’ha aprovat una llei específica per a aquests imposts, però
no passin pena que aquestes lleis s’aprovaran, arribaran dins el
proper curs parlamentari i com que la previsió d’ingrés
d’aquests imposts està calculada sobre vuit mesos,
aproximadament, doncs tindrem aquestes lleis perfectament
aprovades i la previsió d’ingressos perfectament coberta quan
aquestes lleis estiguin en vigor. 

Per altra banda, com bé deia la Sra. Mascaró, les taxes sí que
es poden regular a una llei de pressuposts, les taxes
autonòmiques sí que es poden aprovar. Jo crec que avui el
vicepresident en el plenari ha estat molt clar en aquest aspecte,
una cosa són els pressuposts generals de l’Estat, una altra cosa
són els pressuposts de la comunitat autònoma, i les taxes jo crec
que doncs es poden perfectament aprovar en aquests
pressuposts. En qualsevol cas sempre queda la possibilitat de
recórrer als tribunals, jo els anim que vagin als tribunals en tot
allò que creguin que no és suficientment legal.

L’impost de transmissions patrimonials em diuen que és
insuficient, és curiós el canvi que ha sofert el Partit Socialista i
també el PSM perquè fins ara la seva proposta alternativa a
l’impost de transmissions era fer un tipus fiscal, un tipus
impositiu d’un 8% per a tothom. Aquesta era la seva proposta.
En el moment que nosaltres, el Partit Popular, fa una proposta
progressiva de l’impost, ara surt el Partit Socialista i fa una
proposta encara més progressiva. Jo crec que vostès van a
remolc del Partit Popular, van a remolc almanco en aquest
impost. Jo crec que la taula de tipus impositiu d’aquest impost
queda perfectament establerta en la proposta que fa el Partit
Popular, és una proposta que en cap cas no supera el 10%, que
és el 10% que vendria a ser el tipus reduït de l’IVA, i, per tant,
és un impost que suposa una progressió, suposa que aquells que
més tenen paguin més i en un terme màxim d’un 10% que
consideram que ja és prou suficient, un 10% que és, a més, el
mateix que proposa el PSM. També serà curiós veure si el PSM
vota a favor de la proposta del PSOE i si el PSOE vota a favor
de la proposta del PSM perquè es produirà una nova
contradicció, però bé, ja sabem que dins els partits d’esquerres
aquestes contradiccions són una cosa habitual.

El cànon de sanejament. Jo crec que en tots els imposts que
el Partit Popular ... i taxes i increments impositius que es
produeixen en aquests pressuposts no són una cosa volguda pel
Partit Popular. És a dir, jo crec que, i jo particularment, estic en
contra d’apujar imposts, estic en contra de crear nous imposts,
estic en contra d’augmentar la pressió fiscal als ciutadans.
Aquesta situació trobada, la situació heretada, i ho hem repetit
abans, fa que sigui imprescindible haver de crear noves figures
impositives, fa imprescindible haver d’apujar determinats
imposts i fa imprescindible en aquest cas apujar el cànon de
sanejament, imprescindible per poder cobrir les despeses de
sanitat, d’educació i de serveis socials. Aquest és el tronc
fonamental i el motiu d’aquests pressuposts, donar cobertura a
la sanitat, a l’educació i als serveis socials i per açò es crearan
noves figures impositives, per açò s’apuja l’impost de
transmissions patrimonials, per açò s’apuja el cànon de
sanejament i per això es creen infinitat de taxes noves. 
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Una taxa que ha creat un cert rebuig, i hi ha esmenes tant del
Partit Socialista com del PSM, és quant a la revisió del grau de
discapacitat i de dependència. Aquí hem de recordar que només
pagaran taxes aquells que facin una revisió abans del venciment
o abans que li toqui fer-se la revisió. És a dir, és per evitar, en
certa manera, un abús de la sanitat pública i per intentar, en
certa manera, cobrir un cost que té l’administració. És a dir, la
sanitat marca uns calendaris per poder fer les revisions, si un vol
més revisions evidentment les haurà de pagar.

L’esmena 9683, del Partit Socialista, que parla del
complement específic, jo repetiré el que ja deia abans, és a dir,
el pressupost no és l’instrument jurídic adequat per regular el
complement específic, açò requeriria una nova llei de funció
pública o requeriria modificar la Llei de funció pública. En tot
cas, aquesta proposta mateixa vostès la poden presentar en el
Parlament i que es debati en un plenari, un plenari legislatiu,
que faci aquesta modificació.

Altres qüestions. Jo voldria fer una referència a les taxes,
aquí hi ha moltes taxes. Repetesc, a ningú no li agrada haver de
crear noves taxes, haver de pujar les taxes i haver de pujar
imposts, però s’intenta que els serveis públics que generen un
cost, que amb aquesta taxa es pugui cobrir aquest cost, perquè
si no es fa així, tots els altres que no feim ús d’aquell servei
públic, hem de pagar el cost d’aquell servei públic. I el més
equitatiu és que, amb tot allò que es pugui, pagui aquell que
utilitza aquell servei públic i no la generalitat de tots els
ciutadans.

Parlava la Sra. Mascaró que en relació amb les subvencions,
s’intenta que sigui més fàcil donar subvencions, no, no, jo crec
que és al contrari, aquí s’intenta, amb aquests articles i amb
aquestes disposicions, limitar i controlar què és exactament allò
que es pot donar en subvenció sense lliure concurrència. Açò és
el que s’intenta, una limitació, un control de les qüestions que
poden ser objecte de tenir subvenció sense lliure concurrència.

També parlava del dèficit dels ens públics. Aquí es produeix
una qüestió nova. És a dir, durant el govern del pacte de
progrés, quan un ens públic o una empresa pública tenia un
dèficit, què feia?, anava al banc i demanava doblers, un préstec.
Ara no serà així. Ara, aquella conselleria on aquella empresa
pública o ens públic estigui vinculat, aquella conselleria dels
seus propis recursos haurà de cobrir aquell dèficit. I el podrà
cobrir una sèrie d’anys, no serà obligatori que sigui en un
mateix any, com a mínim cada any amb un 20% d’aquell dèficit.
S’ha acabat poder acudir al crèdit, s’ha acabat acudir a préstecs
com es feia fins ara. Ara hauran de sortir de la mateixa
conselleria, els doblers.

Parlava també d’IB3. Es ralla d’altres prestadors del servei
públic. Jo crec que hem de cobrir totes les possibilitats. És a dir,
en principi IB3, com a televisió pública, el model de televisió
pública que nosaltres volem és el que s’està fent, on amb un
pressupost de 30 milions s’ha d’intentar fer aquesta televisió
pública, ara evidentment, jo crec que no es pot descartar en
absolut que hi pugui haver altres prestadors d’aquest servei
públic, un servei que continuarà sent públic, perquè hi pot haver
altres prestadors que no siguin exactament l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Per tant, no hi ha d’haver cap
alarmisme. El que hem de fer és que la televisió pública sigui
viable i que el seu pressupost estigui bastant limitat.

En principi quedaria aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, vagi per endavant que
vostè té un concepte molt estrany d’allò que és una contradicció.
Que dos grups parlamentaris proposin dues alternatives
diferents sobre una mateixa qüestió no és una contradicció. Una
o l’altra ja ens va bé. Si vostè no m’aprova, per exemple,
l’impost de transmissió patrimonial que li propòs i aprova el que
presenta per exemple la Sra. Mascaró, sempre, ja li ho he dit
abans, serà millor que el que presenta vostè. Per tant, no parli de
contradiccions, utilitzi bé cada paraula, no de qualsevol manera,
que, si no, no queda gaire bé.

Sobre els nous imposts. Vostè em diu que estan prevists
ingressos sobre vuit mesos i que per tant, al llarg de 2013
s’aprovarà la llei corresponent que permetrà la seva aplicació.
És un nou invent seu, Sr. Camps, és fals, és mentida! A la
presentació dels pressuposts el vicepresident en cap cas, ni cap
director general en cap moment quan s’ha parlat de pressuposts
de 2013, no ha dit absolut res de què fos un càlcul per a vuit
mesos. S’ha dit després, quan ha sortit que aquest pressupost era
ilAlegal, que tenia un contingut que no tenia cobertura legislativa
i s’han inventat ara l’excusa dels vuit mesos. Però és una
falsedat, Sr. Camps, i quan vostè ho diu, està dient una mentida.

Sobre les taxes, diu vostè que els tributs autonòmics sí
poden tenir cobertura per la Llei de pressuposts. Jo crec que
novament no ha llegit la normativa, no l’ha llegida perquè la
normativa parla de lleis de pressuposts, no fa excepcions en el
pressupost autonòmic, no fa excepcions en el pressupost estatal,
diu lleis de pressuposts en plural i, que jo sàpiga, avui estam
tramitant una llei de pressuposts. Per tant, llegeixi bé la
normativa, Sr. Camps, perquè crec que va una mica perdut.

Sobre la nostra proposta d’impost de transmissions
patrimonials. Miri, és tan senzill com que en el seu moment i
aprofitant una proposta de la passada legislatura que tenia clara
intenció que beneficiàs els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma i que no era, sota cap concepte, exagerada, es va
pretendre passar un punt més aquest impost; atès que vostès no
estan disposats a pactar ni tan sols un punt, els posam damunt
la taula la proposta real que entenem que és la més justa i la més
progressiva, que a vostès no els agrada?, està molt bé. Vostès
l’únic que fan és dir que no a tot allò que ve de l’oposició, tan
si és bo com si no és bo, ho han demostrat altres vegades. No
parli vostè de canvis, Sr. Camps, perquè, si no, li recordaré
l’impost de patrimoni, que no fa gaire vostè mateix deia que era
un pecat, que era una injustícia claríssima i ho defensava
tranquilAlament, i ara avui li dóna suport i hi votarà a favor. No
em parli de canvis.
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Està en contra -em diu- d’augmentar la pressió fiscal. Però
novament ho defensa i hi votarà a favor. Jo crec que s’haurien
plantejar una política tributària més justa.

Sobre la taxa de discapacitat i dependència. Jo no sé si
utilitzar la paraula, la seva afirmació arriba a ser mesquina, Sr.
Camps. Vostè sincerament creu que qualsevol persona afectada
per un problema de discapacitat o per necessitat de dependència,
perquè sí, es dedicarà a reclamar la revisió del seu grau de
dependència o discapacitat, perquè avui s’ha aixecat i creu que
es troba pitjor i que necessita una revisió? Vostè creu
sincerament que són tan inconscients els discapacitats i els que
tenen necessitats de dependència? És greu el que vostès diuen,
no tenen arguments i diuen autèntiques barbaritats, Sr. Camps.

Sobre la limitació dels complements salarials. Vostè em diu
que ja m’ha recordat que la Llei de pressuposts no és racional a
l’hora de defensar aquesta aplicació. Miri, Sr. Camps, és tan
racional com que vostès la utilitzen per modificar decrets de
manera irregular, saltant-se la normativa per evitar la tramitació
administrativa. És així de senzill. Si serveix per als seus
“xanxullos”, servirà per a una cosa que és perfectament
raonable, comprensible i argumentada, Sr. Camps. Per tant, per
què serveix una llei de pressuposts? Faci-s’ho mirar, Sr. Camps.

I sobre de les taxes que en general -i per acabar- diu vostè
que una taxa, i en això té raó, com a molt ha de servir per cobrir
el cost del servei que es presta per part de l’administració. I
vostè diu que a partir d’ara qui vulgui aquest servei i qui en faci
ús que el pagui, que no l’hem de pagar tots. Vostè ha llegit
l’argument i la justificació de la vicepresidència del Govern al
qual vostè dóna suport?, la major part, per no dir quasi totes, les
taxes que vostès aprovaran en aquest pressupost no arriben a
cobrir el cent per cent del cost d’aquest servei. Per tant, Sr.
Camps, no em digui que qui en farà ús el pagarà, perquè
continuarem pagant tots una part de tot això. El que fan vostès
és buscar una fórmula de recaptar més, d’incrementar la pressió
fiscal, d’evitar problemes amb aquells colAlectius amb els quals
no els interessa tenir-hi problemes i no tenen cap inconvenient
a continuar castigant als mateixos, a continuar posant pressió
fiscal i proposant pressió fiscal a aquells colAlectius que tenen
més problemes per fer-hi front. En canvi, la resta vostès no la
volen entendre.

Per acabar, dir que el nostre grup votarà a favor de totes les
esmenes que ha presentat el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca. I també volia fer referència als vots particulars
d’aquest segon debat que corresponen a les dues noves
disposicions finals incorporades en ponència i que corresponien
en aquell moment a les esmenes RGE núm. 10194 i 10201,
evidentment al número de disposició final que si li atorgui una
vegada incorporats. I també a l’exposició de motius, perquè s’ha
incorporat una esmena, la RGE núm. 10202 del Partit Popular,
que modifica aquesta exposició de motius i per tant, també
mantindrem vot particular a l’exposició de motius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, dir que els imposts no
tenen cobertura legal, el Partit Popular ja ho sap, no s’han creat,
es crearan en el seu moment. També és veritat que si les
previsions pressupostàries estan inflades o devaluades, això no
és ni legal ni ilAlegal, molta gent, i ho he vist moltes vegades en
batles del Partit Popular, inflaven ingressos per poder gastar
doblers que no tenien i així hem arribat on estam. Però en teoria
no és ilAlegal, però també és legal i queda així.

Les taxes es poden modificar. Efectivament, les taxes es
poden modificar per pressuposts. Vostè em pot enviar a mi als
tribunals, però jo no puc anar al Tribunal Constitucional perquè
sí i les taxes són anticonstitucionals. A mi m’agradaria que es
llegissin la Constitució. La Constitució diu que els tributs no es
poden crear, a no ser que hi hagi una llei que els empari. I no hi
ha cap llei que parli de moltes de les taxes que ara surten aquí.
Se’n poden modificar moltes, per exemple el cànon d’aigua es
pot modificar perfectament perquè ja està creat per una altra llei,
però aquestes taxes no. I aquesta seguretat jurídica que té el
Partit Popular i de la qual sempre en parla, m’agradaria que
alguna vegada la practicàs. 

Si tant bé creuen que aniran aquestes taxes, treguin-les
d’aquí dins i facin una llei a part, perquè és que si qualcú ho du
al Constitucional, jo reclamaré que ho paguin els qui ho han
votat a favor de la seva butxaca, el que hagi costat a aquesta
comunitat, perquè això ni és seguretat jurídica ni és res. Voler-
ho tenir aquí dins és sobretot fanfarroneria, sobretot
fanfarroneria. I li torn repetir i ho diré moltes vegades, no
permetre que els serveis jurídics d’aquesta cambra informassin
sobre aquest tema, és perquè vostès saben perfectament que
totes les noves taxes que hi ha aquí damunt no hi poden ser. I
tant bé com ho tenen amb la seva majoria per crear una llei. Per
tant, no em parlin de seguretat jurídica i de fer les coses ben
fetes, quan vostès són els primers que incompleixen la
justificació. 

Contradicció amb els imposts i les votacions. Quina
contradicció més gran del Partit Popular, que per sortir de la
crisi, en temps difícils precisament s’han de baixar els imposts
per moure l’economia. Això ho hem sentit deu mil vegades des
que el Sr. Bauzá és president. I ara resulta que no, que per sortir
de la crisi hem de pujar els imposts, però tots, i les taxes i n’hem
de crear més. Qui és que és incoherent no només en el que diu,
sinó també en el que fa?
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El cànon d’aigua per donar cobertura a l’educació, no hauria
de ser així. Jo els valor que hagin fet unes tarifes progressives
en funció del consum, però el cànon d’aigua no és per pagar
educació, no, no, no, no, el cànon d’aigua és precisament allò
que es cobra als ciutadans per a les despeses de depuració que
duien. No és per pagar l’educació. Hauríem d’anar vius amb
això. Tots els imposts són sanitaris? No és veritat, no és ver que
tots els imposts són sanitaris. Aquestes taxes no són per això.

Que la taxa per a la revisió del grau de dependència i de
discapacitat, sigui per evitar un abús en la sanitat pública,
sincerament, si fos un alAlot i jo fos sa mare, li pegaria dues
mamballetes si li sentís dir això. Ara seriosament amb tot
l’afecte, Sr. Camps, Sr. Camps, com si tenguessin una cua aquí
de gent que ve a demanar revisar grau de dependència i grau de
discapacitat. El que fan és evitar tenir nova gent que cobri. És
aquí que van vostès, la gent que no pot pagar els 20 euros ja no
hi ha va per por de, si a més a més que no em paguen més,
encara he de pagar jo 20 euros...ja em dirà

Al tema del control de les subvencions ni hi entraré.

Diu que introdueix una cosa nova en el dèficit de les
empreses públiques, que a partir d’ara per cobrir el dèficit, la
conselleria l’haurà d’assumir i el tendrà dos anys. Perdoni, això
ja existeix ara, això es va aprovar el temps del pacte de progrés,
que quan una empresa pública tengués dèficit, la conselleria de
la qual depenia, tenia dos anys per eixugar aquest dèficit. I
vostès el que fan és passar aquests dos anys a cinc. Per tant,
allarguen els anys de dèficit. Això és el que fan. I no només
això, també el Consell de Govern podrà allargar aquest dèficit
tots els anys que vulgui. Per tant, això que no podem tenir
dèficit, només és per fer els números que ha d’enviar a Europa
i a Espanya el Sr. Vicepresident i que li diguin que ho fa molt
bé, però aquests que no hi compten, bé que l’incrementaran.

IB3, diu vostè que és una televisió pública, no és necessari
que sigui rendible, però que tengui un pressupost limitat i que
es limiti al seu pressupost. Em vol explicar per què han introduït
una esmena que precisament que evitava això? Que feia
obligatori complir això, que es limitassin al seu pressupost?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Acab. Per què el Partit Popular ha introduït una esmena que
deroga l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 15/2010, que
precisament diu que si se supera el 3% del dèficit, el que
comanda IB3 se n’ha d’anar? Perquè ara que comanden els seus,
és igual si hi ha dèficit, és igual si hi ha dèficit i no és necessari
que se’n vagi el que gestionava. Per favor, Sr. Camps,
coherència!

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel primer.

La proposta del PSM i la proposta del PSOE sobre l’impost
de transmissions patrimonials no és la mateixa proposta. Si un
vota les dues és perquè li agraden les dues. Jo ho compartesc i
si l’altre vota les dues, vota les dues, d’acord. Però estic
convençut que si la proposta que fa el Partit Popular dugués el
segell del PSM, el PSOE votaria a favor d’aquella proposta. El
problema no és la proposta, el problema és qui fa la proposta, i
el Sr. Boned ho ha dit, no votarien mai una proposta que
vingués del Partit Popular. Aquesta és l’oposició que tenim...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

El que ja s’ha dit, ja s’ha dit. Ja està. Faci el favor de
continuar, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Mirarem el Diari de Sessions, tal vegada ho he entès
malament, però jo he entès que vostè mai no votaria la nostra
proposta, quan les diferències són mínimes. En qualsevol cas,
si són mínimes, ho són amb la proposta que fa el PSM i són
molt millors que les que vostès feien fa just mig any. La
proposta que feia el PSOE era d’un tipus únic d’un 8%. Ara
s’han convertit en els grans defensors de la progressió d’aquest
impost. Bé, com sempre no, la proposta que vostès feien per
escrit i entrat en el Parlament era d’un tipus únic d’un 8%.
Aquesta era la proposta, ara no. Ara s’han convertit en els
defensors de molta més progressió de la que fa el Partit Popular.
Aquesta proposta delata un poc com és l’oposició que hi ha en
aquest parlament.

Mirin, el càlcul dels imposts que encara no estan aprovats,
està fet a vuit mesos. Vostès podran dir que no, vostès podran
dir que açò són càlculs i de totes maneres açò serà molt bo de
fer, i es comprovarà molt fàcilment quan l’any que ve tenguem
la liquidació i sabrem si és cert o si no és cert. A partir d’aquí,
tampoc, hem d’esperar un poquet, ja ho sabrem i, en tot cas,
sempre de cara evidentment a l’altra any es podrà ajustar, no
passa res.
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Mirin, les taxes, si algú creu que les taxes són
anticonstitucionals, com ha dit la Sra. Mascaró, vagi al Tribunal
Constitucional; el PSOE li mostrarà el camí, ara fa poc hi ha
anat amb la Llei de funció pública, els ho demani com ho fan i
vostè vagi al Tribunal Constitucional per denunciar que tenim
unes taxes que són anticonstitucionals, aquesta és la realitat; és
a dir, aquí tenim un sistema de dret, un estat de dret on hi ha
unes lleis, on hi ha uns jutjats, on hi ha uns tribunals i tothom
s’hi pot acollir quan vulgui. Si vostès creuen que hi ha alguna
cosa aquí que està malament, doncs ja està, és que no hi ha
d’haver cap problema.

L’impost de patrimoni. L’impost de patrimoni que, s’ha dit
de passada, però el que vaig dir de l’impost de patrimoni és que
ho mantenc, és que ho mantenc, és que estic convençut que si la
situació d’herència rebuda no fos la que és aquest impost
s’hagués aplicat i aquest impost s’aplicarà només per a dos
anys, és un impost temporal, dos anys, perquè estic convençut
que aquest impost no ajuda en absolut a sortir de la crisi, tot i
que ajudarà a la reconducció de les xifres de dèficit i, per tant,
indirectament, ajudarà a sortir de la crisi.

(Remor de veus)

Indirectament si, però evidentment directament qualsevol
pujada d’imposts perjudica la reactivació econòmica, i açò és
així. El que passa és que ara hi ha un objectiu principal que és
la reconducció de les xifres de dèficit per a després poder
reconduir l’economia.

El pressupost ens deia que serveix per fer, per als seus
“xanxullos”, ho deixarem així, jo no sé..., és a dir, li repetesc, si
vostè creu que hi ha “xanxullos”, que es fan coses que no s’han
de fer hi ha els tribunals.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Facin el favor de ...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo comprenc que, és a dir, perquè clar aquí es fan
afirmacions molt gratuïtes, que si són anticonstitucionals, que
si es fan “xanxullos”, tal, però ningú no és capaç d’anar als
tribunals. Vagin als tribunals, (...), paguin les taxes judicials que
es volen posar i endavant, és que no hi ha problema.

Mirin, i ja quasi per acabar, al Sr. Boned li donaré la raó en
una cosa, sí, el sorprendré, i que té raó quan ha dit que amb les
taxes no es cobrirà el cost del servei i que per tant una part
l’haurem de pagar entre tots. Té raó, però és que fins ara el
pagàvem tot el servei tots, ara almenys una part, una part
d’aquest servei, el pagarà qui realment l’utilitza.

I ja per acabar, una darrera referència a les revisions de
discapacitat i revisions de dependència. Les revisions ordinàries
són gratuïtes, açò ho hem de repetir, les revisions ordinàries
continuen essent gratuïtes; aquells que vulguin una revisió
addicional la podran fer, pagant la taxa. Tant de bo no
haguéssim de fer aquesta mesura, tant de bo no haguéssim de
pujar taxes, tant de bo no haguéssim de pujar imposts, tant de bo

no haguéssim de reduir el pressupost de sanitat, tant de bo no
haguéssim de reduir el pressupost d’educació, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ja acab.

La situació és la que és. I repetiré la frase ja del principi, si
no haguéssim de pagar 808 milions d’euros en amortització de
préstecs i d’interessos, evidentment tot açò que ara som aquí
parlant no en parlaríem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Una vegada acabat el debat,
passam a la votació.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sr. President, abans de passar a votació. Com que
el Partit Popular tenia molts de problemes amb les votacions, li
proposaria de votar esmena per esmena i així evitaríem les
contradiccions de votar coses juntes. Si hi està d’acord el Partit
Popular, en lloc de votar en globalitat totes les esmenes, les
votam una per una.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, vol que les votem una per una?

No, vegem, ha de ser vostè qui ho demani, Sra. Mascaró, si
vostè ho demana ho podem fer. Si li passa la patata al Partit
Popular en aquest cas, no, ha de ser vostè que ens digui si vol
que votem esmena per esmena o ho feim tot junt.

(S’escolta de fons el Sr. Camps i Casasnovas de forma
inintelAligible)

Però, Sra. Mascaró, ho feim normal o ho feim esmena per
esmena?

(S’escolta de fons la Sra. Mascaró i Melià que diu: per a mi
ho podem votar tot global, per evitar els que vénen darrera que
se’n vagin més tard, jo en haver acabat me n’aniré.)

Doncs, ja està. Passam primer a l’esmena amb RGE núm.
10193/12, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. BONED I ROIG:

Perdó ...
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EL SR. PRESIDENT:

Hi ha uns vots particulars.

EL SR. BONED I ROIG:

Són després o ...

EL SR. PRESIDENT:

Són després.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor, ...

(S’escolten veus de fons que diuen: 1 en contra i 4
abstencions)

Molt bé, continuam. Ah, perdona, digués.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 1 vot en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A continuació, si cap grup no demana
votació separada, es farà votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, que són les RGE núm. 9665/12,
la 9700/12 i la 9703 i la 9704/12.

Ho he dit malament, són de la 9665 a la 9700 i de la 9703 a
la 9704, i la 9704.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tot seguit, si cap grup no demana també
votació separada, es farà votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, que són de la RGE núm. 9982/12 a la 10038/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit es procedeix a la votació dels articles i
disposicions els quals..., o primer passarem als vots particulars
que tenim.

Votació del vot particular fet pel Grup Parlamentari
Socialista als articles 1, 2, 9 i 19, esmenes del Grup
Parlamentari Popular 10195, 10196, 10197, 10198/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al vot particular del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca a la disposició
derogatòria, esmenes del Grup Parlamentari Popular 10119/12
i 10200/12.

Vots a favor?

(S’escolta de fons la Sra. Mascaró i Melià que diu: 10199)

10199 i 10200 són.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I vot particular del Grup Parlamentari
Socialista a les noves disposicions finals vint-i-sisena bis i vint-
i-sisena ter corresponents a les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 10194/12 i 10201/12 i a l’exposició de motius,
corresponent a l’esmena del Grup Parlamentari Popular
10202/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 / fascicle 1 / 11 de desembre del 2012 819

 

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Tot seguit es procedeix a la votació dels articles i
disposicions als quals s’hi mantenen esmenes. Votació separada
de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

A veure, ho tornam a repetir. Ho torn a repetir perquè entenc
que som tots aquí ...

(Remor de veus i algunes rialles)

Molt bé, idò, tot seguit es procedeix a la votació dels articles
i disposicions als quals es mantenen esmenes. Votació separada
de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votació conjunta de la resta d’articles i
disposicions als quals s’hi mantenen esmenes i que són els
articles 5 i 6, la denominació del capítol 4, els articles 9, 10, 11,
12, 14 i 15, les disposicions addicionals tercera, sisena i
catorzena, la disposició derogatòria única, les disposicions finals
primera, tercera, quarta, cinquena, novena, desena, onzena,
dotzena, tretzena, catorzena, quinzena, dissetena, divuitena,
dinovena, vintena, vint-i-una, vint-i-dosena, vint-i-tresena, vint-
i-quatrena i vint-i-cinquena i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Perdoni, perdoni, Sra. Mascaró?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Podríem fer votació separada de la disposició final dosena,
punt 1.

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final dosena? Sí, supòs que sí. A veure ... dos.

Molt bé, torn a llegir-ho o passam a votació?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

A veure, tornem un momentet, per favor. Tornem a la
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 5 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Seguidament se sotmeten a votació conjunta les
normes a les quals no s’hi mantenen esmenes, repetesc, subratll,
no s’hi mantenen esmenes i que són: la denominació del títol del
projecte, la denominació del títol I, la denominació del capítol
1, els articles 1, 2 i 3, la denominació del capítol 2, l’article 4,
la denominació del capítol 3, l’article 8, la denominació dels
títols II i III, els articles 13 i 16, la denominació del títol IV, la
denominació del capítol 1, els articles 17, 18, 19, 20 i 21, la
denominació del capítol 2, l’article 22, la denominació del títol
V, l’article 23, la denominació del títol VI, article 24, les
disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena,
setena, vuitena, novena, desena, onzena, dotzena i tretzena, la
disposició transitòria única i les disposicions finals segona,
sisena, setena, vuitena, setzena, vint-i-sisena, vint-i-sisena bis i
vint-i-sisena ter. Queda clar, no és ver?

Vots a favor?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, perdoni, aquí és allà una servidora demanava la
votació separada de la disposició final segona, punt 1.

EL SR. PRESIDENT:

Votam el que acabam de llegir, excepte la disposició final
segona, punt 1.
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Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

No, vostè ha fet abstenció.

Bé, tornem a la votació, tornem-hi, no, tendrem paciència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 1 vot en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passam a la disposició final segona, punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’aprova per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I així, senyores i senyors diputats, hem acabat el
debat i les votacions de les esmenes i de l’articulat del Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2013.

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

Doncs tenen 25 segons per fer els canvis que han de fer i
continuam.

EL SR. PRESIDENT;

Si ja s’han fet aquests canvis, passam a les esmenes
presentades a les seccions, entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, funcions, ib-salut i Agència
Tributària.

Debat núm. 2 de totalitat, agrupació de la secció 11,
Conselleria de Presidència amb les seccions i entitats afins. 

Debat 2 de totalitat, A, esmenes a la totalitat. Grup
Parlamentari Socialista, secció 11, Conselleria de Presidència,
esmena 9924, esmenes 01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears; la 9939, Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears; la 9951, Ràdio de les Illes Balears, SA; 9959,
Televisió de les Illes Balears; 9960 Multimèdia Illes Balears;
9962, Fundació Santuari de Lluc; 9972, Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca. Secció 11, la
10177, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la
10162, Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears, les 10163, 10179, Ràdio de les Illes Balears, SA,
10169, Televisió de les Illes Balears SA, 10170 i Multimèdia de
les Illes Balears SA, 10172.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup renuncia al debat de totalitat en aquesta comissió i
anunciam que les nostres esmenes de totalitat que ha esmentat
el president, tant a la Conselleria de Presidència com dels ens
que s’hi vinculen, les explicarem al debat de totalitat que es
durà a terme en el proper plenari. En qualsevol cas, les
mantenim en els seus termes i posposam les nostres
explicacions per a aquell debat. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sr. Martí, té la
paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, en el mateix sentit, no farem ús de la
paraula. La nostra posició creim que queda defensada en els
termes en què està presentada i, per tant, l’exposarem de manera
més àmplia a la nostra posició a plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Doncs, nosaltres en la mateixa línia i en sintonia amb allò
que han exposat els grups parlamentaris de l’oposició tampoc no
farem ús d’aquest torn d’intervenció en el debat de totalitat.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Rubio.

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

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció, no... no
perquè són molt menys, he vist cadires buides. 

EL SR. PRESIDENT:

4 a 7.

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat núm. 3, de globalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència amb les
seccions i entitats afins. B, esmenes parcials, Grup Parlamentari
Socialista, Conselleria de Presidència, al programa 121A
Serveis Generals de Presidència del Govern, esmenes 9887 i
9759; al programa 121B, direcció i serveis generals de la
Conselleria de Presidència, esmena 9888; programa 126C,
comunicació institucional, 9889; al programa 134A, planificació
i avaluació de la cooperació al desenvolupament, 9890; al
programa 313J, integració social d’immigrants, 9775; Televisió
de les Illes Balears SA, 9760.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, Conselleria de Presidència, programa 126A,
manteniment i conservació del Palau de Marivent, 10156;
programa 134A, planificació i avaluació de la cooperació al
desenvolupament, esmena 10150, programa 313J, integració
social d’immigrants, 10155; a l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, 10154.

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Quant a les esmenes parcials
que el nostre grup ha formulat als pressuposts de la secció 11,
ens agradaria defensar-les. 

En relació amb la primera esmena, la 9759, és una esmena
de substitució dins una partida que està vinculada perquè
coincideix secció, centre de cost, programa i no només el
capítol, sinó també l’article del concepte econòmic. Aquesta
esmena fa referència a la necessitat d’establir una mínima
dotació de 30.000 euros per a la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica.

Presentam aquesta esmena perquè creim que és de justícia
mantenir viva la memòria democràtica a les nostres illes en lloc
de dedicar els nostres recursos a entitats que depenen de l’Estat.
Sabem que el Partit Popular no va preveure dotació
pressupostària ja per al 2012 i tampoc no hem trobat cap
dotació, cap partida per a 2013, però consideram, i així ho hem
de dir, que una mínima dotació per a aquesta finalitat que troba
el seu emparament en una llei estatal que s’ha de complir perquè
està vigent, hauria de preveure alguna actuació en aquests
pressuposts. És per això que proposam aquesta esmena de
substitució amb la previsió de destinar dins el programa 121A,
30.000 euros per a la dotació econòmica de la Fundació Balear
de la Memòria Democràtica, el subconcepte 44400 que es
detraurien del mateix programa, subconcepte 44509, referit a la
Fundació Pro Real Academia Española. En definitiva, proposam
que en lloc de destinar una quantia econòmica a la Fundació Pro
Real Academia Española, que ja té suficient dotació del Govern
central que a més és un govern que ha oblidat les Illes Balears
en els seus pressuposts..., trobam, per tant, que aquesta quantia
s’hauria de dedicar a mantenir viva la memòria democràtica de
les Illes Balears.

La segona esmena, la 9760, és d’afectació, no és pròpiament
una esmena a la Conselleria de Presidència, a la secció 11, sinó
que és una esmena al pressupost d’una de les entitats que s’hi
vinculen, concretament al pressupost de la Televisió de les Illes
Balears per proposar que es destini tota la quantia prevista per
comprar drets d’emissió de producció aliena, pelAlícules i sèries,
una quantia que és de 2 milions d’euros per proposar -deia- que
es destinin íntegrament a contractar producció a empreses, a
productors de les Illes Balears. 
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A l’esmena 9775 proposam detreure 100.000 euros de la
partida corresponent al centre de cost 11101, que és el Gabinet
de Presidència, i concretament al programa 126C, comunicació
institucional, i al subconcepte 22602, publicitat i propaganda, en
el que hi ha previst 738.200 euros, per destinar-los a una altra
partida de la mateixa secció pressupostària, però al centre de
cost 11501, que és la Direcció General de Cooperació i
Immigració, i per al programa 133J, integració social
d’immigrants, i al subconcepte econòmic 46100, referit a les
transferències corrents a consells insulars. Proposam que
aquesta quantia es destini a donar continuïtat als plans
d’acollida a la immigració a l’illa d’Eivissa i concretament al
seu consell insular.

L’esmena 9887, és una esmena de substitució, que proposa
baixes a diferents partides de la secció 11, als onze primers
punts del mateix centre de cost, a 11101, Gabinet de
Presidència, i d’aquests, els set primers referits al programa
121H, Serveis Generals. Els punts 8 i 9 es refereixen al
programa 126C, comunicació institucional, i al programa 463C,
que és el referit al foment de projectes de comunicació d’interès
social. Després al punt 12 proposam també una baixa al centre
de cost 11102, que és l’Institut d’Estudis Autonòmics, al
programa 126H, que es refereix a assessorament, estudi, recerca
i difusió normativa. Finalment, al punt 13 proposam una baixa
al centre de cost 11701, que és la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior, i més concretament al programa
131A, coordinació de la acció exterior del Govern. Les baixes
proposades sumen un total de 980.000 euros, l'única quantitat
que es proposa com a baixa del capítol 1, que són uns 20.000
euros, es fa en concret al subconcepte 15100, que és el
subconcepte de les gratificacions que es conté dins el Gabinet
de Presidència del Govern perquè entenem que si no es donen
gratificacions al personal funcionari de les conselleries, si es
retallen els sous de tothom, si no s’abona la paga extra als
servidors públics en general, si s’augmenta l’horari i es
disminueixen vacances i permisos de tots els funcionaris i les
funcionàries, no és de justícia que es mantengui una partida de
gratificacions dins el Gabinet de Presidència del Govern. En els
altres casos les baixes es proposen de capítol 2, de despeses
corrents, a partides i subconceptes que afecten a atencions
protocolAlàries i de representació, 22601; reunions, conferències
i cursos, 22606; estudis i treballs tècnics, 22706; altres treballs,
22709; i dietes i locomocions i trasllats, 23000.

Del capítol 6, únicament proposam baixes al subconcepte
64000, que és el concepte econòmic que s’utilitza per referir-se
a les inversions immaterials, en aquestes que tothom sap que
són inversions entre cometes, perquè no es territorialitzen de
cap manera. Amb aquesta esmena proposam una alta a una
partida que no és de la secció 11, sinó de la secció 14.
Concretament proposam que els 980.000 euros que es donarien
de baixa de les diferents partides a què m’he referit abans se
situïn a una partida de la 14701, centre de cost 14701, que és la
Direcció General de Comerç i Empresa, i més concretament al
programa de despesa 723A, que és el referit a promoció
industrial i tecnològic.

Aquestes propostes de baixes i altes vénen determinades pel
fet que entenem que en aquest moment que vivim d’austeritat i
de retallades, allò que és possible ajustar i retallar, allò del que
és possible prescindir és precisament d’inversions immaterials
i d’estudis i treballs tècnics i també de gratificacions, dietes i
cursos per atendre necessitats de les persones que estan acusant
més la recessió econòmica i també per aplicar mesures de
reactivació econòmica que afavoreixin els emprenedors dels
nostres sectors econòmics. 

L’alta que proposam justament aniria en aquesta línia i, atès
que dins la secció 11 està vinculat el sector audiovisual d’alguna
manera, perquè és de la Conselleria de Presidència de què
depenen la ràdio i la televisió autonòmiques i de les quals
s’espera que promoguin els productes propis i les empreses de
les Illes Balears... que s’haurien de fer en proximitat i en la
llengua pròpia, per tot això, proposam que aquesta quantia de
980.000 euros es donin d’alta en el programa de promoció
industrial i tecnològic de la Direcció General de Comerç i
Empresa perquè es dediquin íntegrament a donar suport a
empreses audiovisuals de les Illes Balears per a la promoció de
productes propis.

Quant a l’esmena 9888, està feta en el mateix sentit que
l’anterior. És una esmena també de substitució que proposa
baixes a diferents partides de la secció 11 en els set primers
punts del mateix centre de cost, 11201 que és la Secretaria
General de la Conselleria de Presidència, i d’aquests, els tres
primers al programa 121B, que és la direcció i serveis generals
de la Conselleria de Presidència, i els punts 4 a 7 que es
referirien al programa 166B, publicacions i Butlletí Oficial de
les Illes Balears. Al punt 8 proposam una baixa al centre de cost
11401, Direcció General de Coordinació del Govern, i al
programa 112E, coordinació, implementació i seguiment dels
programes del Govern.

Després, als punts 9 i 10 proposam baixes als centres de cost
11701, de la Direcció General de Relacions Institucionals i
Acció Exterior, als programes 112B, Relacions amb el
Parlament, i 112C, relacions i cooperacions amb altres
administracions públiques i ens públics i privats.

Les baixes que proposam suposen un total de 1.205.000
euros i en el capítol 2 seria també referit a despeses corrents de
les partides i subconceptes pràcticament els mateixos que a
l’esmena anterior, és a dir, reunions, conferències i cursos,
estudis i treballs tècnics, altres treballs i dietes, locomocions i
trasllats i en el capítol 6, també com a l’esmena anterior,
únicament proposaríem baixes al subconcepte 64000, que és el
subconcepte econòmic que s’utilitza per a les inversions
immaterials.

Amb aquesta esmena proposam dues altres, totes dues a la
secció 11. Concretament proposam que es dediquin 305.000
euros que es donarien de baixa en aquestes partides... amb una
alta al subconcepte 78000, referit a transferències de capital a
famílies i institucions sense ànim de lucre, perquè com hem dit
abans en aquest moment que vivim de crisi econòmica global i
d’austeritat i de retallades, allò que s’ha d’ajustar, allò del que
es pot prescindir, d’estudis, de dietes i de treballs tècnics i de
cursos..., però en canvi és imprescindible dotar millor una
partida que possibilitarà atendre directament necessitats de les
persones que més pateixen la crisi global. És a dir, voldríem que



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 / fascicle 1 / 11 de desembre del 2012 823

 

es dotàs la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció
Exterior i Relacions de Cooperació amb altres administracions
públiques i ens públics i privats, una alta al subconcepte 78000.

També proposam que la quantia de 900.000 euros es destini
a atendre necessitats directes per a les persones a través de la
partida 11501, Direcció General de Cooperació i Immigració, al
programa 313J, que es refereix a integració social d’immigrants,
i en aquest cas al subconcepte econòmic 46400, referit a
transferències corrents a empreses públiques i altres ens públics
de corporacions locals, perquè es destinin a l’Agència
d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears i es
puguin fer accions d’atenció directa a les persones.

Respecte de l’esmena 9889, també seria una esmena de
substitució mitjançant la qual proposam donar de baixa totes les
quanties previstes als distints subconceptes del capítol 1, del
centre de cost 11501, de la Direcció General de Cooperació i
Immigració, a la qual per a l’any 2013 els pressuposts preveuen
un nou programa que l’any passat no tenia, el 166C, que és el
programa de comunicació institucional. És a dir, dins la
Direcció General de Cooperació i Immigració proposen un
programa de comunicació institucional. S’evidencia d’aquesta
previsió que gairebé fa empegueir que aquesta direcció general
allò que pretén és comunicar o publicitar la feina que fa quan és
la direcció general a la qual s’aplica en aquests pressuposts del
2013 una major retallada de dotació. Entenem que allò
d’autobombo i... glossadors de comunicació, en lloc d’això el
que s’ha de fer és destinar aquests doblers de capítol 1
concretament a donar serveis a les persones. 

En el mateix sentit, la següent esmena, la 9890, aquí
proposam una baixa important en la partida prevista dins la
Secretaria General per a l’Ens Públic de Televisió Espanyola en
una quantia o en un percentatge semblant al de tota la
conselleria perquè entenem que el que tampoc no és de justícia
que el 70% de la retallada es faci damunt cooperació al
desenvolupament i immigració i en canvi es deixi pràcticament
idèntic a l’any passat i fins i tot augmenti una mica allò que es
destina a la televisió.

En definitiva, proposam sobretot que es dediquin les altes a
tot el que són serveis a les persones i més concretament a
cooperació al desenvolupament i a immigració.

Quant a les esmenes que presenta el PSM, hi estaríem
d’acord, excepte la... diguem, donaríem suport a totes, excepte
a la referida a l’entitat... al servei que es dóna a Marivent
respecte de la qual ens abstendríem.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
Sr. Martí, té la paraula, també per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, president. En l’exposició faré referència a
les esmenes que afecten aquesta secció, d’addició i substitució,
però també a les baixes que afecten els programes d’aquesta
secció i que van en pro, en benefici d’altres programes i serveis
d’altres seccions. 

Ja ho havíem dit a la compareixença del conseller, que
aquest pressupost de Presidència i Conselleria de Presidència és
un pressupost molt desequilibrat, absolutament desequilibrat,
que destina a capítol 1 i a capítol 2 més de 19 milions d’euros,
dels quals 1 milió és a per a alts càrrecs o bé personal eventual,
càrrecs de confiança en definitiva. 

Als capítols 4, 6 i 7 hi destina 42 milions d’euros, és a dir
que la relació entre el capítol 1 i 2 i els capítols 4, 6 i 7 és d’1
milió per cada 2 milions, per gestionar 2 euros es necessita 1
euro. La veritat és que el nivell d’ineficàcia en aquesta relació
és com a mínim sorprenent. 

Això, a què es deu?, al fet que hi ha una reducció important,
global de la secció que afecta en quasi un 25%, un 24,63, al
conjunt de programes i que ha recaigut especialment als capítols
4, 6 i 7 deixant intactes en canvi les partides destinades a
personal eventual i alts càrrecs. Aquest absurd ens du a
situacions múltiples, que justifiquen i que permetran entendre
les nostres esmenes. Com per exemple que el programa 112E,
de coordinació, implantació i seguiment del programa de
Govern, tengui un pressupost de 275.725 euros, dels quals
215.000 són per a personal i 60.000 per a capítol 6. Del
personal, 53.000 és per alts càrrecs. És a dir, dins aquest
programa es necessiten 53.460 euros d’alts càrrecs per gestionar
60.000 euros de capítol 6. 

Passa el mateix en multitud de programes, 131A,
coordinació de l’acció exterior del Govern, pressupost 302.641
euros, dels quals se’n destinen 50.313 a alts càrrecs per
gestionar un capítol 4 de 77.000 euros i un capítol 6 de 50.000
euros. La veritat és que és difícil d’entendre com es pot donar
aquesta relació.

Però el gran perjudicat, sense cap dubte, del conjunt de
programes d’aquesta conselleria és Cooperació. El programa
concretament 134A, de planificació i avaluació de la cooperació
al desenvolupament, és el que rep un retall més important. El
2010 estava dotat amb més de 10 milions d’euros, el 2012
passava a 8.891.000 euros i l’any 2013 la previsió és d’un poc
més de 2 milions, 2.287.000. Hi ha una rebaixa per tant, en
relació amb 2010 d’un 80% i una rebaixa respecte de 2012 d’un
74%. Recordem que el pressupost general de la comunitat
autònoma baixa un 2,74%. Cooperació, per tant, és la gran
perjudicada de la retallada en aquesta conselleria. No només
això, sinó que l’Agència d'Immigració i Cooperació, la que
realment du a terme i gestiona els programes de cooperació i
que fusiona dos ens anteriors, gestionarà de capítol 4 i capítol 7,
transferències corrents i de capital, 980.000 euros, i per
gestionar aquests 890.000 euros es necessiten dos alts càrrecs i
que suposen evidentment una despesa desproporcionada per allò
que gestionaran i que més endavant amb les esmenes veurem
que és una gestió de pràcticament pocs dies, però que justifica
el manteniment de dos alts càrrecs.
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Explicat açò, les nostres esmenes per tant, van a fer baixa
d’un seguit de programes, com el 121A, 121B, 112E i 131A,
referits a alts càrrecs. En conjunt s’eliminen sis alts càrrecs i
suposen un estalvi de 392.833 euros, entre els quals val a dir
que també hi ha, deixi’m que ho digui així, el virrei de
Formentera, que consideram que no hi ha de ser.

També feim esmena en aquest cas, alta de 2 milions d’euros,
per afegir als 980.000 prevists als capítols 4, 6 i 7, per ser
destinats a programes de cooperació al desenvolupament. 

També dins aquesta mateixa línia, en el pressupost de
l’Agència d'Immigració i Cooperació, feim una esmena
d’afectació per eliminar un alt càrrec, d’aquells dos que
esmentava abans, per gestionar els 980.000 euros i dedicar-los
a capítol 4. Per tant, el global d’allò que efectivament es
destinaria a programes de cooperació canviaria
significativament respecte d’allò que ha previst aquest
pressupost. Als 980.000 prevists s’hi afegirien 2 milions que
afegim mitjançant una esmena i els 36.000 que provenen de
l’esmena d’afectació que elimina un alt càrrec de l’Agència
d'Immigració i Cooperació, dels dos que hi ha prevists i que,
segons el conseller en el seu moment, preveu mantenir.

Creim que aquest pressupost deixa en evidència una sèrie de
mancances, entre d’altres la no-concreció de la partida que es
destinarà a emergències i la inconcreció d’allò que es destinarà
als diferents fons de cooperació insular. Hem de preveure que
d’aquells 980.000, serà d’aquí d’on sortiran les partides del fons
de cooperació, per les entrevistes que el conseller ha tingut amb
les diferents entitats, i també d’on sortirà la partida destinada a
emergències. Per tant, més que mai, 980.000 ni tan sols justifica
el manteniment d’un alt càrrec, els 980.000 es gestionaran
simplement mitjançant transferències que es faran al fons de
cooperació i la gestió d’una partida d’emergències que sense
cap dubte no justifica el manteniment d’un alt càrrec.

Davant d’açò, la característica d’aquest pressupost en relació
a cooperació és la no-participació del Consell de Cooperació,
cosa que preveu la Llei de cooperació i que una altra vegada
lliga amb aquesta poca voluntat de participació del Govern,
quan sí que té prou personal per poder exercir amb perfecta
qualitat aquesta relació amb les diferents entitats, a través del
director general, a través dels caps de servei d’Immigració, de
Cooperació, del director gerent de l’Agència de cooperació, del
coordinador de projectes de cooperació, un llistat immens de
càrrecs finalment per no donar participació a les entitats de
cooperació dins del Consell de cooperació que preveu la llei.

També presentam esmenes que afecten l’àmbit de
comunicació, tant institucional o de comunicació d’interès
social. Concretament a les partides 227, de treball a altres
empreses, hi destinen 130.000 i 233.000 euros respectivament,
en total 1.100.000 euros. Ens sembla una aportació
absolutament innecessària en aquests moments i que lògicament
ha d’anar a favor d’altres necessitats molt més importants i molt
més necessàries.

I finalment esmentar dues baixes més, absolutament
ideològiques i que justifiquen la nostra esmena. A pesar que el
Govern considera que ha de sortir de l’Institut Ramon Llull per
raons ideològiques, el Govern ens torna sorprendre mantenint
aquella aportació a la Real Academia Española de 30.000 euros,
quantitat absolutament injustificable, a més quan l’actuació del
Govern dia rere dia, dia rere dia és de menyspreu i de retallada
a tot allò que podria anar a favor de la normalització i la
recuperació de la llengua catalana. Bé, aquí trobam una partida
que és significativa i que sense cap dubte mereix la nostra
esmena perquè sigui una baixa.

I finalment Marivent, efectivament hi feim una baixa per
contribuir a diferents programes, en concret a un dels programes
que afecta la Conselleria de Presidència, que és una baixa per
fer alta en el programa Alter, un programa que ha desaparegut
del mapa i que en el seu moment el Govern deia que no, que no
era cert, que no l’eliminaria, però que a la pràctica si algú
coneix l’execució d’aquest programa en el dia a dia, veurà que
l’execució és zero. Per tant, demanam un increment de la
partida d’aquest programa perquè realment aquest programa
pugui funcionar, com funcionava l’any 2010 o els anys
anteriors, amb aquest mateix nom o amb noms equivalents i
que, per tant, tengui el sentit que tenia en el seu origen.

Bàsicament aquestes són el conjunt d’esmenes a la globalitat
i que tindrem en tot cas més oportunitat en l’altra intervenció de
detallar-ne alguns aspectes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
vol fixar posició a cada una de les esmenes que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista i també el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista i Més per Menorca. 

Començam per l’esmena RGE núm. 183 del Grup
Parlamentari Socialista, a la qual es fa tota una sèrie de baixes
a la secció 11 i es dóna una alta a la secció 14. Efectivament, es
tracta de 980.000 euros que es pretenen invertir per donar el
major suport a les empreses audiovisuals de les Illes Balears.
Nosaltres entenem que en aquesta esmena no hi falta la
demagògia per part del Grup Parlamentari Socialista, perquè
hem d’entendre que això és un pressupost, un pressupost global.
Si un agafa el pressupost i vol començar a donar baixes és molt
fàcil, per fer aquesta argumentació quan no es governa, però
insistim que nosaltres pensam que aquest és un pressupost
ajustat, un pressupost auster, que totes aquestes partides
necessiten la seva dotació pressupostària i que allò que no és
possible és utilitzar una altra vegada el sector audiovisual per
intentar canviar una actitud que nosaltres consideram que ha
estat una actitud irresponsable. 
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Miri, el que el sector audiovisual vol és el que ha fet el
Govern de les Illes Balears, que és tenir reunions pràcticament
setmanals amb ells per tal de poder preparar una llei d’impuls
del sector audiovisual, esborrany que ja té el seu partit polític i
en el qual es troben mesures molt interessants des del punt de
vista econòmic, com poden ser incentius, bonificacions que
nosaltres pensam que això realment és allò que vol el sector
audiovisual. I no es conforma a fer baixes a tota una sèrie de
partides i tot un seguit de subconceptes per arribar a la quantitat
de més o manco 980.000 euros i d’aquesta manera quedar bé
amb el sector audiovisual. Per això no li donarem suport.

Quant a l’esmena 55 del Grup Parlamentari Socialista. Miri,
jo crec que aquesta esmena cau pel seu propi pes, perquè resulta
que l’acord de govern, de 13 d’abril de 2012, pel qual s’aprova
la primera fase del projecte de reestructuració del sector públic
instrumental de les Illes Balears, concretament a l’annex 1, punt
12, preveu l’extinció de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica. Per tant, no es pot dotar econòmicament si n'està
prevista l'extinció. A més a més, vostès proposen una partida de
30.000 euros, quantitat francament important, a més és un tema
polític. Nosaltres creim que hem d’estar per altres qüestions,
vostès sembla que els agrada mirar cap enrere, nosaltres volem
mirar endavant, cap al futur i tenir un pressupost -insistesc-
realista que no doti partides o que no doti fundacions que no
existeixen.

Quant a l’esmena 184, és cert que hi ha hagut una petita
confusió perquè hi va haver un escrit del Grup Parlamentari
Socialista que pareixia que retirava aquesta esmena, però
després ha estat substituït per un altre escrit i es manté en els
termes que ha defensat la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista. Tornam ser allà mateix, es fan tot un seguit de baixes
a la secció 11, es fan unes altes, segons vostès han argumentat
perquè sobren una sèrie d’inversions immaterials, estudis,
treballs tècnics, diuen vostès que s’han d’impulsar les inversions
en les persones. Miri, fer aquesta política és molt fàcil quan un
és a l’oposició. Nosaltres insistim i defensam que creim que
aquest és un pressupost ajustat, és un pressupost plural i
defensam per tant, cada una de les partides que vostès han posat
en qüestió.

Quant a l’esmena 185 del Grup Parlamentari Socialista,
igualment, vostès fan tot un seguit de baixes a la secció 11 i han
criticat d’una manera contundent que es faci una dotació
pressupostària en el capítol 1 per a comunicació institucional. Si
nosaltres hem de repassar les inversions que vostès han fet a
comunicació institucional o que vostès han fet a altres tipus de
mitjans de comunicació, sincerament, Sra. Aguiló, crec que avui
no faria la defensa que ha fet. Per tant, em sobta moltíssim
aquest criteri canviant que tenen quan no governen, perquè si
hem de repassar tot allò que vostès varen pagar en publicitat i
comunicació institucional, crec que es posarien vermells.

Quant a l’esmena 186, tornam parlar de prescindir
d’inversions immaterials, estudis, treballs tècnics i destinar
doblers a persones. Per tant, continuen amb aquest eslògan de
les persones. Proposen que s’ajusti també la despesa de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, i parlen d’una reducció
d’aproximadament un 25%, és a dir, volen rebaixar el
pressupost de la televisió un 25%. La meva pregunta és: on és
la coherència del Partit Socialista? Mirin, vostès mateixos es
varen escandalitzar quan l’any passat es va passar de 60 a 30
milions d’euros. Ens varen dir que enfonsaríem el sector
audiovisual. I ara defensen just el contrari. Jo me’n record
perfectament que vaig tenir un debat amb el Sr. Bonet, del seu
partit, qui no deu estar gaire content amb aquest canvi de criteri,
perquè ell defensava que era una barbaritat passar una televisió
pública de 60 a 30 milions d’euros, per pagar tots els proveïdors
i per pagar a més la indústria audiovisual, a la qual ara vostès
intenten defensar amb aquestes baixes de la secció 11 que
vostès proposen, per donar-li un premi de consolació de 980.000
euros. Idò miri, les coses no es fan així. Nosaltres pensam que
el pressupost d’IB3 és un pressupost absolutament auster,
adaptat a la realitat, a més a més, és un pressupost d’una
televisió realista que en aquests moments té una acceptació
social important, i això es reflecteix a les dades d’audiència, i no
compartim aquesta valoració que vostès fan.

A l’esmena 9775, també del Grup Parlamentari Socialista,
vostès parlen que es continuïn els plans d’acollida d’immigració
al Consell Insular d’Eivissa, però no la hi podem acceptar, ja
que es contempla una dotació en el capítol 2 per a la gestió
durant l’exercici 2013-2014 de les oficines d’informació,
assessorament i orientació de la immigració. Per tant,
consideram que s’haurien de mirar tot el pressupost per veure
que ja hi ha unes partides que se dediquen a aquesta qüestió.

Quant a l’esmena 56 del Partit Socialista, que demana una
alta de 2 milions d’euros, destinar tota la quantitat prevista per
comprar drets d’emissió de producció aliena, pelAlícules i sèries.
És a dir, vostès el que volen és que tota la producció sigui la
producció pròpia de les Illes Balears i que no es destini cap
partida per a producció aliena. Nosaltres som els primers que
defensam la producció pròpia, nosaltres som els primers que
defensam que s’ha d’invertir en la indústria d’aquí de les Illes
Balears, però també és cert que nosaltres defensam una televisió
pública plural, i això implica que també en determinades
partides en determinades circumstàncies, s’ha d’apostar per la
producció aliena.

Quant a l’esmena del Grup PSM-Entesa Nacionalista, bé, jo
crec que és un clàssic, parla de llevar les partides per al
manteniment del palau de Marivent. Estam parlant de la secció
11, programa 126A i secció 11, programa 121B. Mirin,
nosaltres hem de defensar allò que és una realitat. El palau de
Marivent fou cedit l’any 1973 als aleshores prínceps d’Espanya,
per part de la Diputació Provincial de les Illes Balears,
actualment els edificis són propietat de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, la qual se n’ocupa del manteniment i de les
inversions necessàries. Per tant, les inversions les ha de dur a
terme el Govern de la comunitat autònoma, no ho pot fer
Patrimoni Nacional ni l’administració de l’Estat. A més, hi ha
una qüestió política, vostès durant la legislatura passada
governaven, com és possible que no plantejassin aquest canvi en
el seu pressupost i ho fan ara quan són a l’oposició; vostès
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parlen de crisi, però també hi havia crisi quan vostès
governaven i no es queixaven de res.

Quant a l’esmena 110 del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
parla de garantir els projectes de cooperació del
desenvolupament i les funcions de l’Agència d’Immigració i
Cooperació. Nosaltres pensam que ja hi ha una partida
pressupostària, suficient per garantir l’execució d’aquests
projectes i, per tant, pensam que el pressupost ja recull aquesta
qüestió.

Molt breument, també ha parlat de mantenir el programa
Alter. Tampoc ho podem acceptar perquè vostès parlen del
programa Alter en el pressupost de la Conselleria de Presidència
i el programa Alter per a l’any 2012-2013 està previst en el
pressupost general de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears. Per tant, tampoc podem donar
suport a aquesta esmena.

Com tampoc donarem suport a l’esmena 114 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, on també es parla de
racionalitzar la despesa dins l’Agència de Cooperació i
incrementar els recursos destinats a projectes de
desenvolupament, atès que les despeses pressupostades per
l’Agència d’Immigració i Cooperació han estat fetes des de
l’equilibri econòmic i ajustant cada una de les seves partides, en
un moment en què evidentment s’han de fer esforços i creim
que nosaltres mantenim les polítiques i mantenim sobretot les
polítiques cap a les persones.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. I en torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Aguiló, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu i ajustar-me
al temps.

La primera qüestió, hi ha hagut un percentatge de reducció
en aquesta secció del 25%, no és de rebut que per arribar a
aquest percentatge es faci un retall de gairebé el 70% en
cooperació i immigració, no és acceptable. I amb la nostra
proposta, respecte d’IB3, justament el que passaria, si
s’acceptava pel Grup Popular, és que es repartirien més
igualitàriament els retalls generals d’aquesta secció, i és aquest
el sentit de la nostra proposta.

Mirin, senyors del Grup Popular, a l’any 2013, certament,
s’han de prioritzar les despeses perquè els pressuposts són els
que són i els números són els que són, i la priorització ho ha de
ser per a les persones i allò que s’ha de deixar de fer són
aquelles coses que no són imprescindibles. I em sembla una
bona mesura deixar d’encomanar a l’exterior estudis i treballs
tècnics o altres treballs que suposen un increment de la despesa
corrent, de capítol 2, i deixar de banda les inversions
immaterials i dur a terme les tasques tècniques que es precisin,
tant d’estudis com d’assessorament, com d’altres treballs amb

els mitjans propis, amb els recursos funcionarials que són molts
i són bons.

I en el mateix sentit, la nostra esmena referida a les
gratificacions o a la contractació d’una persona per fer
comunicació dins la Direcció General de Cooperació i
Immigració, és una vergonya destinar 50.000 euros a fer
comunicació dins la Direcció General de Cooperació i
Immigració quan retallam un 70% els recursos per a les
persones, els recursos de cooperació al desenvolupament i els
recursos a immigració. A parer nostre la cooperació al
desenvolupament no pot, no hauria de minvar en relació amb les
aportacions fetes el 2012, que ja va suposar una minva respecte
del 2013. La crisi econòmica mundial afecta els països del tercer
món, molt especialment en el continent africà hi ha fam canina,
la situació allà és encara més dura, molt més dura que la
nosaltres patim. Hi ha una crisi d’alimentació que fa perillar els
objectius del milAlenni.

És importantíssim també en aquestes illes fer actuacions
directes d’integració a les persones immigrants, respecte de les
quals, per cert, hem proposat, no ho he explicat abans, en el
subconcepte econòmic 42001, que està referit a transferències
als serveis de salut, una quantia de 500.000 euros justament
perquè aquesta entitat pública pugui dur a terme accions a favor
del colAlectiu d’immigrants.

Finalment, explicar, i ateses les explicacions del Grup PSM,
i més concretament la referida a mantenir un programa cap a les
persones, he vist que la baixa que proposa només és de 150.000
euros, votarem a favor també d’aquesta esmena i de totes les
que presenta el seu grup.

I res més, demanaríem però als altres grups i molt
especialment al Grup Popular, que és qui, amb la seva majoria,
possibilita que s’aprovin les esmenes presentades, els
demanaríem, senyors del Partit Popular, que aprovin les nostres
esmenes per les raons que hem exposat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Insistir en una de les esmenes, que crec
que representa o significa bastant el contingut del conjunt del
plantejament i de la posició que fa el nostre grup, torn a insistir,
l’Agència d’Immigració i Cooperació per gestionar 980.000
euros necessita dos alts càrrecs; expliquin, expliquin si açò és
justificable. Resulta que dels 980.000 euros, 700.000 euros es
destinaran al fons de cooperació de cada una de les illes, del
conjunt de les illes, és a dir, per tant és una transferència. I la
resta forma part del fons d’emergències. Dos alts càrrecs per
gestionar un fons d’emergència, açò és la bona gestió del Partit
Popular.
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I és significatiu, perquè, efectivament, com es deia, la gran
retallada que es produeix dins la Conselleria de Presidència
afecta bàsicament a cooperació. I vostès ens diran que han fet
un esforç, però que la situació és difícil, que la culpa de tot és
nostra, bé, tot açò ja ho sabem, però anem un poquet més enllà,
la realitat és que avui al programa 134, que és el Cooperació al
desenvolupament pròpiament de programes, s’hi destinen
2.287.000 euros, el 2010 s’hi destinaven 10.464.000 euros, cinc
vegades més. El 2013 la previsió és que l’aportació sigui, per
tant, del 0,14%, el 2010 cinc vegades més, no arribàvem al
0,7%, facin números, facin números i veuran quina és la
diferència: que en un cas la dinàmica era d’acomplir la Llei de
cooperació i d’acomplir el 0,7% i la dinàmica actual és la de
rebaixar i ofegar tots els programes i les entitats que fan feina en
cooperació.

Se’ns diu que és un clàssic açò de Marivent i segurament
tenen raó, és també un clàssic veure-ho cada vegada en el
pressupost. No ens han de dir que efectivament quan
governàvem nosaltres, quan governava anteriorment el Partit
Popular i abans una altra vegada un govern progressista, doncs
hi havia una partida a Marivent; tot canvia segons les
circumstàncies i vostès ens reiteren un dia i l’altre també que el
context és diferent, doncs en un context diferent cal analitzar les
coses també de forma diferent. Nosaltres li demanam que
analitzin de forma diferent açò, algunes de les partides que
creim que avui són injustificables i una d’elles és la de
Marivent.

M’estranya que avui no ens hagi dit que es justifica per la
promoció turística que fan a les illes, etc., bé, jo cada vegada
que m’ho diuen entenc que es refereixen a la promoció turística
a Mallorca, perquè a la promoció turística de Menorca no hi he
vist res en absolut, sí que hi he vist cosa, que el Consell Insular
de Menorca hi ha de posar recursos propis per fer la seva
promoció perquè el Govern no vol transferir allò que ja és del
consell insular o dels consells insulars com a competència
pròpia.

Es diu exactament el mateix en comunicació institucional,
vostès ho gestionaven molt malament, gastaven molt, mirin
nosaltres ho fèiem fatal, el cert és que amb les circumstàncies
actuals vostès dediquen unes partides avui a comunicació
institucional que són absolutament injustificables, i són
injustificables sobretot perquè les gestionen de forma fatal. Ja
ho he dit altres vegades, però una part molt important d’aquests
recursos van a publicitat, que jo no sé a Eivissa, no sé a
Formentera, però li diré que a Menorca el Govern informa,
l’únic que fa és informar d’allò que fan a Mallorca i cada dia és
mitja pàgina que es gasta amb un Govern informa que els
menorquins estam absolutament alAlucinats, estam molt
informats de tot allò que es fa a Mallorca, però ja em diran si
açò és una bona gestió de la comunicació i dels recursos públics
dels ciutadans.

Per acabar, dir que donarem suport a les esmenes
presentades pel Partit Socialista Obrer Espanyol, excepte la
proposta RGE núm. 9890, que en aquest cas ens abstindrem i a
la resta hi donarem suport perquè coincideixen en gran part amb
l’esperit i amb la voluntat del que hauria de ser un pressupost,
el pressupost de la Conselleria de Presidència en les actuals
circumstàncies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula, Sr. Rubio, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Insistir que la televisió i la
ràdio públiques de les Illes Balears arrossega un deute de 80
milions d’euros. Si vostès demanen una reducció del 25% de la
ràdio i televisió estan directament demanant tancar la ràdio i la
televisió pública de les Illes Balears i estan demanant això quan
vostès sempre han demanat el contrari. I jo insistesc, vostès en
el passat debat de pressuposts ja ens criticaven perquè passàvem
la partida de 60 a 30 milions d’euros, i ja ens criticaven i ens
deien que de quina manera es pagarien tots els proveïdors i totes
aquelles persones que havien prestat un servei a IB3. Vostès
deien que era impossible fer front a tot aquell deute del qual
vostès varen ser grans responsables. A més, una televisió que
estava absolutament inflat el seu pressupost amb despesa
corrent; despesa corrent i perdoni, i també en drets esportius, de
programes esportius que es veien a altres televisions i que
costaven una doblerada, i tot això van ser vostès. I quan va
arribar el Partit Popular el que va fer és intentar ajustar el
pressupost, intentar fer una graella, una programació més
assequible i evidentment tots aquests drets per emissions
esportius, doncs, rescindir els contractes perquè això realment
era absolutament costós i era inaguantable.

D’aquesta manera, hem aconseguit, des del nostre punt de
vista una televisió austera, una televisió adaptada als moments
en els quals ens trobam i que, a més a més, té el suport de
l’audiència que cada dia va a més i cada dia té més persones que
s’hi sumen.

I insistir que nosaltres no estam d’acord amb aquesta
rapinyada que vostès han fet de 980.000 euros per al sector
audiovisual, per quedar bé amb el sector audiovisual, perquè,
sincerament, no es tracta d’això, es tracta de fer feina de valent,
de donar i posar a l’abast del sector audiovisual tota una sèrie de
mitjans i de canviar el model. No poden viure de la subvenció,
que és el que vostès sempre han defensat; ho defensen una altra
vegada amb aquests pressuposts, és a dir, donar doblers públics
directament al sector audiovisual, i nosaltres consideram que
s’ha de fomentar el sector audiovisual d’una altra manera:
potenciar-los, bonificar, impulsar mitjançant aquesta llei, però
no a través de la subvenció, que és el que vostès defensen.
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Quant al tema del Palau de Marivent, de què parlava el Grup
Parlamentari Socialista, nosaltres volem reiterar que estam
totalment en contra d’aquestes esmenes. Pensam que aquestes
partides són imprescindibles per al manteniment del Palau de
Marivent i que en aquest context que tenim, vostè diu: és que en
aquest context també s’ha de replantejar la qüestió de Marivent;
bé, què hem de fer, hem de dir, miri, a la família reial, com que
hi ha crisi, se’n vagin a estiuejar a una altra banda? No,
nosaltres pensam que no. I nosaltres sí que pensam que els
beneficis...

(Remor de veus)

No, no, que els beneficis que suposa que vengui la família
reial aquí a les Illes Balears són més importants i majors que el
fet que s’hagi d’aportar un cost o unes partides pressupostàries
o destinar unes partides pressupostàries per al manteniment d’un
patrimoni que, insistim, el Palau de Marivent és patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quant al tema de cooperació, efectivament, nosaltres
pensam que des del Govern de les Illes Balears es fa un esforç
important per destinar tota una sèrie de partides pressupostàries
dedicades a les persones. Sabem que aquest és un moment molt
complicat, un moment complicat on veiem fins i tot persones
immigrades de la nostra comunitat autònoma que tornen als seus
països d’origen perquè aquí no tenen pràcticament els recursos
que podien tenir en temps de bonança econòmica i es viuen uns
moviments migratoris diferents. Això fa que la població
immigrant també sigui menor i això fa que, evidentment, el
Govern de les Illes Balears nosaltres pensam que tracta amb
sensibilitat aquesta qüestió i que fa un esforç important per tal
d’impulsar la cooperació com a una de les polítiques importants
i prioritàries cap a les persones més necessitades de la nostra
comunitat autònoma.

En qualsevol cas, mantenim la nostra postura, pensam que
podem tenir un debat important a la sessió plenària i res més.
Donar-li les gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. I passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 11, Conselleria de Presidència.

Hi ha una petició de votació separada per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca de
l’esmena del Grup Socialista 9890/12. Si li pareix, primer farem
aquesta votació d’aquesta esmena i llavors farem les altres.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista 9890/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 vots en contra, 1abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, com que no hi ha més peticions de votació separada,
passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, de la resta d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I passam al debat número 4, de
totalitat ... Era per avui? És per a demà.

Idò, no havent-hi més assumptes a tractar, jo volia enganxar
això de demà ja, però no. S’aixeca la sessió. Bona nit, salut i
que descansin.
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