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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si són tan amables començarem
la sessió de la comissió d’avui, i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions, que ja sé que sí. Veia al fons la Sra.
Aguiló que estava arribant i per això començàvem.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, president, Josep Torres, a Óscar Fidalgo.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Marc Pons, a Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá a Rosa Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

I no hi ha cap substitució més. Passam a debatre l’únic punt
de l’ordre del dia d’avui, relatiu...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdoni, perdoni. Sí, ja el tenc com a habitual i no el
veia. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
12920/13, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam al debat únic del punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014.

Aquesta presidència informa als grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en 19 apartats, que ja ho coneixen
tots, 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.

Text articulat, debat número 1, l’articulat del dictamen del
projecte de llei. A l’articulat es mantenen les esmenes següents:
al títol primer, aprovació dels pressupostos i de les seves
modificacions, RGE núm. 14545, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. Al capítol primer, crèdits i dotacions inicials
i finançament, esmena número 14546, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. Capítol segon, vinculació dels crèdits i
creació de noves aplicacions pressupostàries, esmena 14547, de
supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Capítol tercer,
modificacions de crèdits, RGE 14548, de supressió, de MÉS. A
l’article 6, crèdits ampliables, esmenes números 14189, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista, la 14190,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista, i 14219, d’addició,
del Grup Parlamentari Socialista. Article 7, incorporacions de
crèdits i generacions de crèdits, esmena 14549, d’addició, de
MÉS. Capítol quart, fons de contingència, esmena 14550, de
supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A l’article 9, fons de
contingència, esmena 14199, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. 

Al títol segon, gestió del pressupost de despeses, esmena
14551, de supressió, de MÉS. Article 10, autorització i
disposició de la despesa, esmena 14192, de modificació, Grup
Parlamentari Socialista. Article 11, reconeixement de
l’obligació, esmena 14193, d’addició, Grup Parlamentari
Socialista. 

Títol tercer, despeses de personal i altres disposicions,
esmena 14552, de supressió, de MÉS. Capítol primer, despeses
de personal, esmena 14553, de supressió, de MÉS. A l’article
12, despeses de personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrats del sector públic autonòmic, esmenes 14171 i 172, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista; esmena 14185,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; i 14173, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista. Article 14,
indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i
dels alts càrrecs, esmena 14174, de modificació, Grup
Parlamentari Socialista; i 14175, de supressió, Grup
Parlamentari Socialista. Article 15, indemnitzacions per raó del
servei, règim general i supòsits específics, esmenes 14176 i
14177, de modificació, Grup Parlamentari Socialista; i 14554,
d’addició, de MÉS. Al capítol segon, altres normes en matèria
de despeses, esmena 14555, de supressió, de MÉS. A l’article
18, fons de colAlaboració econòmica amb entitats locals, esmena
14194, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i 14571,
de modificació, Grup Parlamentari MÉS; la 14572, de supressió,
de MÉS. Article 20, suspensió per a l’any 2014 de
l’actualització de quanties a favor dels consells insulars, esmena
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14195, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i la
14574, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Article 21,
contractació de personal laboral amb càrrec als crèdits
d’inversions, esmenes 14178, de supressió, i 14179, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista. 

Al títol quart, gestió del pressupost d’ingressos i altres
normes en matèria tributària, esmena 14556, de supressió, de
MÉS. Al capítol primer, operacions financeres, esmena 14557,
de supressió, Grup Parlamentari MÉS. Article 24, operacions de
crèdit a llarg termini, esmena 14558, d’addició, de MÉS. Al
capítol segon, actualització de tributs, esmena 14559, de
supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Al capítol tercer,
mesures tributàries, RGE núm. 14560, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. Article 28, règim específic aplicable a la
transmissió onerosa de vehicles de motor en l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, esmena
14561, de modificació, de MÉS. 

Al títol cinquè, al títol cinc, normes sobre ens instrumentals,
esmena 14562, de supressió, de MÉS. Al títol sisè, tractament
de pressuposts, esmena 14563, de supressió, de MÉS. Article
33, documentació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes
Balears, esmena 14564, d’addició, de MÉS. 

A la disposició addicional segona, Llei de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2014, esmena 14565, d’addició,
del Grup Parlamentari MÉS. A la disposició addicional tercera,
nou sistema de finançament definitiu dels consells insulars,
esmenes 14196, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista, i 14573, de modificació, de MÉS. A la disposició
addicional setena, suspensió de processos de consolidació i
absorció del complement personal transitori, esmena 14187, de
modificació, Grup Socialista, i 14186, de supressió, Grup
Socialista. A la disposició addicional vuitena, declaració
d’utilitat pública, RGE núm. 14197, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista, i 14566, de supressió, de MÉS.
Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals: esmena 14181, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista, i 14575, d’addició, de MÉS. 

A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
14198, 14199, 14218, 14200 i 14201, d’addició, del Grup
Parlamentari Socialista; la 14567, de supressió, de MÉS.
Esmena que postula l’addició d’una nova disposició
derogatòria, esmena 14568, d’addició, de MÉS. 

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 14202, d’addició, Grup Parlamentari Socialista.
A la disposició final segona, modificacions de la Llei 3/2012, de
30 d’abril, de mesures tributàries urgents, RGE 14569, de
supressió, de MÉS. A la disposició final quarta, modificacions
de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic
de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, esmenes
14203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 11, 12, 13, 14, 15 i
16, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; la 14570, de
supressió, de MÉS. A la disposició final cinquena,
modificacions a la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària Illes Balears, esmena 14577,
de supressió, de MÉS. A la disposició final onzena,
modificacions del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de

desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de
les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, esmena 14182, de supressió, del Grup Socialista.
A la disposició final dotzena, normes de rang reglamentari, la
14184, de modificació, del Grup Socialista. Esmenes que
postulen l’addició de noves disposicions finals, 14217 i 14183,
d’addició, del Grup Socialista, amb la 14187, d’addició, del
Grup Socialista.

A l’exposició de motius, la 14544, d’addició, del Grup MÉS.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de quinze minuts -crec
que comparteixen el temps, per tant tenen set minuts i mig cada
un i els faig saber que als set minuts els avisaré a fi que als set
i mig puguin acabar- en primer lloc té la paraula la Sra. Aguiló
per això, per un temps de set minuts i mig.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Defensarem en primer lloc
aquelles esmenes que tenen alguna relació amb temes de
personal, i concretament l’esmena 14171. Amb aquesta esmena
-l’hem duit cada any- pretenem que se suspengui per a l’any
2014 el dret a la percepció del complement de destinació amb
la quantia establerta per als directors generals de l’Estat per al
personal que ha estat més de dos anys ocupant en un càrrec
polític; és el que s’anomena popularment com a nivell 33.
Consideram que no es poden demanar sacrificis als empleats
públics si no es dóna exemple, si no començam per nosaltres; en
anys de retallades hauríem de començar per retallar aquesta
retribució. Esperam que el Grup Popular, que és el grup
majoritari, hi doni suport.

Amb l’esmena 14172 també pretenem posar un límit per alt
a les retribucions funcionarials més altes. També aquesta és una
esmena que hem duit altres anys. Entenem que no té sentit que
hi pugui haver sous superiors als 100.000 euros, a vegades molt
superiors a 100.000 euros, a les administracions de les Illes
Balears quan hi ha sous mileuristes, gent que té moltes
dificultats per arribar a final de mes, i per això demanam també
que hi hagi un límit per alt i que el complement específic no
pugui superar el triple de la quantia establerta per al sou base
per al personal funcionari del grup A1.

Amb l’esmena 14185, aquesta esmena és una esmena molt
tècnica, atès que entenem que la redacció que regula la paga
extra és confosa. Ja ho vàrem explicar a la ponència. Esperàvem
poder arribar a algun tipus de transacció i el Grup Popular no
ens ha dit res. Es tractaria d’establir clarament a la llei que els
dos complements específics, el de destinació i l’específic, tenen
14 pagues, ara per a un dels dos està dit i per a l’altre no, i que
la redacció que nosaltres proposam a la lletra b) de l’article 12.1
fos acceptada, que és la mateixa que té introduïda, segons
nosaltres molt més clarament, la Llei de pressuposts de l’Estat.
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L’esmena 14173 és de supressió perquè consideram que el
contingut de la lletra c) de l’article 12.1 és una obvietat
innecessària, és una esmena de simplificació normativa. 

Amb l’esmena 14174, que tampoc no és cap novetat,
pretenem assegurar que el complement de residència que
perceben els alts càrrecs que provenen de les illes de Menorca,
Eivissa o Formentera es pagui realment a qui resideix en
aquestes illes, i que no ha estat empadronat a Mallorca com a
mínim en els darrers tres anys immediatament anteriors al
nomenament.

Amb l’esmena 14175 pretenem suprimir el contingut del
punt 4 de l’article 14, que estableix dietes parlamentàries als
membres del Govern. Les consideram del tot innecessàries,
especialment després d’haver llegit el passat cap de setmana les
quanties que perceben per dietes d’assistència als consells
d’administració i a les entitats del sector públic. També per aquí
s’hauria de donar exemple i fer una mica de contenció, molt
especialment quan també el Grup Popular i el president es
preocupen tant per les finances d’aquest parlament, i seria una
manera de fer des de ja un estalvi.

Amb les esmenes 14176 i 14177, referides a l’article 15,
proposam precisament que les dietes que es perceben per
assistència als consells d’administració i als òrgans colAlegiats
de direcció de les entitats del sector públic es redueixin a 50
euros com a màxim, en lloc dels 200 que tenen actualment
establerts. També després d’haver escoltat les notícies
publicades als mitjans de comunicació aquest cap de setmana
creim que aquesta esmena s’ha d’acceptar sí o sí perquè és la
manera que la ciutadania se n’adoni que es respon als seus
anhels, a les seves necessitats. De fet també donaríem suport a
l’esmena del PSM que directament proposa la supressió en
alguns supòsits. 

Les esmenes 14178, 14179 i 14180 estan referides totes elles
a l’article 21, referit a la possibilitat de dur a terme
contractacions laborals per obra o servei a les conselleries i als
governs autònoms. Aquí, bé, nosaltres preteníem que l’article 1
directament se suprimís, perquè enteníem que la legislació
vigent actualment ja possibilita aquesta contractació quan es
donen supòsits d’urgència, però també estàvem disposats que es
modificàs la redacció i oferíem dues possibilitats, de les quals
el Grup Popular ens ha ofert la transacció a la segona, que recull
pràcticament tota la nostra esmena 14180 amb alguns matisos
que resulten perfectament acceptables, i podem, si el Grup
Popular hi està d’acord, acceptar la nova redacció proposada,
que millora considerablement la del projecte de llei i l’adequa
a la legalitat vigent en matèria de funció pública de les Illes
Balears.

Les esmenes 14186 i 14187 es refereixen a la disposició
addicional setena. El punt 1 d’aquesta disposició, a parer del
meu grup, és un despropòsit. Sembla que aquí el Govern ha
decidit esmenar-se a si mateix, perquè tota la racionalitat que va
voler donar al sector públic instrumental mitjançant la
disposició addicional quinzena de la Llei de pressuposts de
2013, que nosaltres vàrem aplaudir l’any passat en aquest
mateix debat, en aquesta mateixa seu, perquè es veia que era
una regulació molt tècnica, molt acurada, ara no la volen aplicar
i la suspenen indefinidament. Què passa? A què tenim por? Fan
por els processos d’homologació de personal? Tenim por que si

es duen a terme aquests processos que impliquen la
convocatòria de processos selectius d’acord amb els principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, no s’obtenguin els
resultats que es voldrien? És a dir, no es pot assegurar que
aprovin els que voldríem que aprovassin? 

Esperem que no sigui això perquè, si és això, és fortíssim.
Ho és que se suspenguin els processos de consolidació i sobretot
ho és que es faci indefinidament; o sigui, establim l’any 2013 un
procés de consolidació, i ara decidim que no, que queden
indefinidament suspesos, es queda la gent penjada; significa
deixar la gent en condició d’interinitat d’acord amb les
sentències del Tribunal Suprem que ens han llegit aquí cent
vegades, “aquells que eren contractats per obra o serveis tenen
caràcter d’interinitat”, i les interinitats, quan superen
determinats terminis, són inhumanes, senyores i senyors
diputats. No es pot deixar per sempre més i de manera
indefinida un procés d’homologació. És una vergonya que se
suspenguin i ho és sobretot quan s’han omplert la boca que
posarien ordre en el sector públic. Aquesta disposició els posa
en evidència, posa en evidència el Govern, i és un incompliment
més que s’ha d’afegir als molts que ja porten a l’esquena. Ara
hi ha una altra oportunitat. Nosaltres els oferim la possibilitat
que se suprimeixi aquest punt 1 d’aquesta disposició addicional.

I tampoc no té sentit que no es diguin les coses pel seu nom,
i en aquest sentit la modificació que proposam en aquesta
mateixa disposició, perquè han cercat una redacció per no dir
que no volen establir cap minva en el complement personal
transitori del personal del sector públic que té retribucions
superiors al personal funcionari, ho diuen tan enrevessat que no
hi ha qui ho entengui. Per tant els demanam també que
l’acceptin i que com a mínim hi hagi una absorció quan aquests
sous superin els 75.000 euros.

Les altres disposicions de personal, una ja l’hem duita altres
anys, està referida al personal que ocupa llocs funcionarials i
són realment d’alts càrrecs. També demanam que es modifiqui
la Llei de funció pública en alguns aspectes que consideram
indispensables, un d’ells, i ho intentam per penúltima vegada
perquè l’any que ve ho tornarem a intentar, si no ho hem
aconseguit enguany, és corregir un error material d’origen. I
també demanaríem que s’acabàs amb la suspensió de la vigència
del Consell Econòmic i Social.

I ara pas la paraula al meu company.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Idò, Sr. Boned, també té la
paraula per sis minuts i mig.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ajustar-me a aquests set
minuts i mig. Gràcies, Sr. President.

Bé, passem directament a les esmenes RGE núm. 14189,
14190 i 14219, que fan referència a l’article 6 i que són partides
ampliables. I pretenem que considerin ampliable la secció 32
per un costat, perquè fa referència a necessitats que poden tenir
el finançament dels consells en un futur i faria falta que aquesta
secció quedàs com ampliables. També demanam pel que fa
referència a ajuts al Pla d’habitatge, també es pugui considerar
com ampliable, amb una simple sensibilitat a les necessitats
d’habitatge de protecció i aquelles partides que fan referència
als convenis de carreteres als consells insulars, que també es
puguin considerar com a tals perquè en algun moment poden ser
necessàries.

A la 14191 a l’article 9, que és el fons de contingència,
entenem que es pot eliminar un punt que preveu que si queda un
romanent, no es pugui incorporar a l’exercici següent. Entenem
que no hauria de ser així.

La 14192 fa referència a l’article 10 i l’únic que proposa és
establir un sistema per a un major control de la concessió de
subvencions, tenint en compte molt especialment que sempre ha
estat bastant incisiu el Partit Popular en tot allò que feia
referència al tema de subvencions.

La 14194 fa referència a les aportacions que fa el Govern a
través del fons de colAlaboració econòmic amb les entitats
locals, als ajuntaments. Proposam suprimir aquest article perquè
modifica les lleis que estableixen el percentatge a què han
d’arribar aquests ajuntaments, l’han rebaixat del 0,7 al 0,3 i a
més a més, eliminen el condicionant que estableix la mateixa
llei que mai no podrà rebre menys d’allò que rebia l’any
anterior.

La 14195, que afecta a l’article 20, fa referència a la
suspensió de les quanties a favor dels consells insulars. Entenem
que no hauria de ser així. No es pot continuar aplicant aquesta
congelació de les quanties perquè els preus dels serveis que es
donen es van incrementant i allò que arriba als consells sempre
és el mateix. 

La 14197 va referida a l’addicional vuitena i pretén la seva
supressió. I per què? Perquè entenem que innecessàriament o
indegudament es declara d’autoritat pública l’adaptació del tram
ferroviari Manacor-Artà com a corredor verd i si tenim en
compte que aquí es suposa que hi ha d’anar una inversió de 5
milions d’euros i recordam les necessitats que en matèria de
transport públic té el Govern i sobretot aquelles aportacions que
són nulAles, de zero euros, que en matèria de transport públic per
carretera arriben als consells insulars de Menorca i d’Eivissa,
entenem que són 5 milions que sense cap dubte podien tenir
millor destinació que la d’aquest corredor verd absolutament
innecessari.

La 14218 va referida a la disposició derogatòria, igual que
la 14198, la 14199, la 14200 i la 14201. Les quatre pretenen
eliminar les taxes de revisió del grau de discapacitat, per un
costat, la taxa de revisió de grau de discapacitat o de
dependència, per l’altre i eliminar l’import a pagar per l’emissió

de la targeta sanitària, per un costat. També una d’elles el que
proposa és eliminar una deducció que es va aprovar en el passat,
que és una deducció d’un 15% per a aquells que contractin una
assegurança privada de salut. Ja que es parla d’aquesta especial
consideració en tots aquells colAlectius més necessitats, de fet el
Govern s’enfada sistemàticament quan se li recorda que no és
així i que sol afavorir aquells que més tenen i no aquells que
més ho necessiten, aquesta és una prova clara que efectivament
no es fa així, sinó que es decideix tot el contrari. Les que
proposen eliminar taxes són una clara prova i les que proposen
eliminar una deducció també ho són, perquè aquells que tenen
capacitat de contractar una assegurança privada no són aquells
que passen necessitats per arribar a finals de mes.

La 14202, a la disposició final primera, és un nou punt per
garantir el finançament de les actuacions sanitàries. Proposa
vincular els rendiments derivats del tipus de gravamen
autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs a despeses a l’àrea de
salut.

Aquí ve un paquet ara que fa referència a la disposició final
quarta i són les 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208,
14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215 i 14216, que
fa referència al nou entramat de taxes que té intenció d’aprovar
el Govern en aquest projecte de pressuposts, un govern que en
la presentació del projecte es va atrevir a dir, entre altres coses,
que es congelava la pressió fiscal, que no hi havia increment de
la política tributària en aquesta comunitat autònoma. Nosaltres
ens preguntam evidentment que un increment d’un pressupost
a un altre, del 2013 al 2014 de més d’un 12% d’ingressos per
taxes autonòmiques, a això com se li ha de dir? Si segons el
conseller no hi ha modificació de la política fiscal. És una part
important, crec que s’ha intentat crear taxes noves en tot allò
que s’ha pogut, però és especialment dolorós totes aquelles que
fan referència als temes d’educació, als temes de salut, molt
especialment i crec que haurien de ser clarament revisades i
cercar altres fórmules, perquè la política tributària el que té és
que dóna un ample marge de disponibilitat al Govern per actuar.
El que passa és que si un proposa sempre carregar sobre els
mateixos, intentant preservar el que tenen alguns i no té la més
mínima intenció d’incrementar la pressió fiscal, en aquest cas sí
s’hauria de fer sobre determinats ingressos, resulta molt difícil
fer una política tributària progressiva i, per tant, al mateix temps
justa. Aquesta llei proposa un increment brutal de taxes,
incomprensible si no és pel simple afany recaptador i el que
nosaltres proposam és la supressió de bona part de les taxes que
figuren en aquesta disposició addicional quarta, perquè entenem
que no són justes, ni tan sols necessàries. Hi ha altres maneres
de fer recaptació per via tributària. I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Abril, també per un temps de quinze minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Probablement no els consumeixi, no passin pena. Bé, el
nostre grup parlamentari ha presentat esmenes de supressió
pràcticament títol per títol, d’alguna manera en coherència amb
el fet d’haver presentat anteriorment una esmena a la totalitat,
tot i que hi ha una exposició raonada de cada una, no hi entraré
per no allargar-me en el temps i per reservar el debat per al
plenari.

També hem esmenat l’exposició de motius, amb l’esmena
14544 -i començaré a l’inrevés si no els importa-, una mica
manifestant la mateixa crítica global que li vàrem manifestar en
el seu moment al conseller d’Hisenda quan va comparèixer per
presentar aquests pressuposts, que d’alguna manera per a
nosaltres s’hauria d’invertir la manera en com se fan els
comptes públics, primer situar les prioritats i després fer els
comptes i no d’alguna manera, convertir el Govern i el
Parlament en administradors, per dir-ho així, d’uns comptes que
d’alguna manera vénen pactats i marcats per uns objectius de
dèficit i d’altres que no marcam nosaltres o no es marca en
l’àmbit de la nostra sobirania, ni van d’acord amb les necessitats
reals que té la població de les Illes Balears.

Ara ja comentaré les diferents esmenes que presenta el
nostre grup.

La 14549 d’addició, al títol I, capítol tercer, article 7, on
proposam que les quantitats procedents de sentències judicials
relacionades amb casos de corrupció s’ingressin a les arques de
la comunitat i es destinin, ja és una esmena que vàrem presentar
l’any passat, a les seccions corresponents a capítols de salut,
educació i serveis socials.

A la 14554, d’addició, també al títol III, capítol primer,
article 15, sobre temes de personal, plantejam suprimir, faríem
un apartat nou on es plantegi la supressió de les indemnitzacions
d’assistència, les dietes, perquè ens entenguem, dels membres
del Govern i alts càrrecs, tant en aquest Parlament com en els
consells d’administració de les diferents empreses públiques i
organismes dependents de la comunitat. També en el cas dels
funcionaris en el cas que coincideixi en horari de feina.

La 14571, de modificació, títol III, capítol dos, article 18, on
plantejam augmentar el percentatge mínim del que han de rebre
els ajuntaments pels fons de cooperació local del 0,3 que
plantejava l’articulat al 0,7, perquè pensam que els ajuntaments
ja estan prou castigats a nivell de finançament, són les
institucions més castigades per aquests programes de
finançament que en general patim totes les institucions.

La 14558, d’addició al títol IV, capítol primer, article 24,
planteja un apartat nou, allà on se parla de les operacions de
crèdit a llarg termini, que hi hagi un epígraf que faci referència
a què els bancs, les entitats financeres que treballen amb la
comunitat autònoma i amb els que la comunitat autònoma
tengui crèdits contrets, a les entitats que a la vegada estan
subvencionades per la comunitat autònoma, en aquest cas
entitats sense ànim de lucre, entitats del tercer sector, quan
tenen una subvenció que moltes vegades han d’avançar o duen
un aval a aquestes entitats bancàries, doncs aquestes entitats
financeres amb què treballa el Govern, tenguin l’obligació

d’avançar-los els doblers, cosa que moltes vegades això no
passa i moltes d’aquestes entitats tanquen.

La 14561, de modificació del títol IV, capítol tercer, article
28, planteja modificar el gravamen de transmissió onerosa de
vehicles, referits a vehicles de més de 2.500 centímetres cúbics
o més, pensam que és elevat i que castiga els vehicles més vells,
que pot tenir un sentit ambiental, tot i que és relatiu, aquí hi
podríem introduir un concepte que és el de cicle de vida dels
vehicles, però pensam que 1.280 euros d’impost de transmissió
de vehicles no és que sigui dissuasori, sinó que als vehicles de
7 o 8 anys, converteix en més car aquest gravamen a aplicar,
que el que moltes vegades pot valer aquest vehicle. Plantejam
rebaixar aquesta quantia.

La 14564 d’addició, al títol VII, a l’article 33, planteja
l’accessibilitat de les dades dels informes d’execució
pressupostària, que segons l’article 100, el Govern ha de lliurar
en aquest parlament i que crec que el Grup Popular ens planteja
una transaccional que ens pareix bé, d’alguna manera planteja,
tot respectant, per dir-ho així, ara no la tenc davant, la Llei de
protecció de dades.

Amb la 14565, disposició addicional segona, que fa
referència al pressupost general de l’Estat, introduïm o
plantejam un apartat nou on assenyalam que en cas que les
inversions territorialitzades, les inversions estatutàries i tot allò
que té a veure, que s’hauria de reflectir d’alguna manera en el
pressupost general de l’Estat i que afecta les Illes Balears, en
tant que no ens situï a la mitjana de la resta de comunitats, la
comunitat es reserva la possibilitat de litigi en defensa també del
que assenyala el nostre Estatut d’Autonomia. Encara que sigui
com a gest polític, perquè d’alguna manera ens facin cas allà on
ens han de fer cas i ens han de creure.

Amb la 14573, a la disposició addicional tercera, plantejam
modificar en el que fa referència al finançament dels consells,
el condicionant de quantitats econòmiques lligades al tema de
la llei de finançament dels consells que tanta sort que arriba el
2014, però si no arriba..., no pot ser que el finançament dels
consells quedi penjat.

A la 14575, plantejam una disposició addicional nova, que
suposaria una bonificació de la quota tributària als crèdits i
préstecs hipotecaris per a un primer habitatge, que d’alguna
manera donaria resposta parcial a allò que és la crisi
immobiliària i de la construcció.

La 14568 és una disposició derogatòria nova que plantejam,
per derogar taxes, molt semblant a la que ha explicat el
company del Grup Socialista, aprovades en altres exercicis. En
particular, la taxa d’expedició de la targeta sanitària i la de
revisió de grau de discapacitat i dependència. 
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De la mateixa manera tenim altres esmenes de supressió,
com la 14569, que d’alguna manera contrasten. Tota aquesta
aposta que es fa per les taxes i que hem esmenat amb supressió,
però amb la 14569 plantejam suprimir la disposició final
segona, que li davalla els gravàmens a bingos i casinos. Tot i
que som conscients que no faria falta posar tanta taxa, que
pràcticament converteix la relació de ciutadans i ciutadanes amb
l’administració autonòmica en haver de treure la cartera cada
vegada que un s’acosta a una finestreta, si hi hagués un
tractament fiscal diferent per part de l’Estat, tot i que també la
comunitat també té marge per fer una política fiscal diferent.

També en el cas de l’esmena 14567, que fa referència a la
supressió de la disposició derogatòria única, sobretot la
plantejam perquè no ens sembla bé que s’aprofiti aquesta
disposició per carregar-se el Consell Assessor de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, quan el que faria falta, més enllà
que hagi o no hagi funcionat fins ara, són més mecanismes de
control per part de la ciutadania respecte del que fan les
administracions i a més, en un tema sensible com és la qüestió
fiscal, que no altra cosa.

Per part d’aquest grup res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Abril. En torn en contra per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, també
per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Els pressuposts de 2014 i el
redactat del text articulat, crec que suposa una continuació en la
línia que ja es va iniciar en el pressupost de 2012 i després es va
seguir en el de 2013 i és la línia de la contenció de la despesa,
del control del dèficit i jo crec que del principi d’austeritat, que
crec que hauria d’impregnar els comptes públics sempre.

Per açò en aquest sentit m’agradaria destacar algunes
qüestions que fan referència al text articulat. En primer lloc, es
mantenen les retribucions corresponents als membres del
Govern i a la resta d’alts càrrecs, no s’incrementen, i aquesta
congelació afecta els membres de la Sindicatura de Comptes i
tot el personal al servei de l’administració. Jo crec que és
important que la gent sàpiga que els sous dels alts càrrecs i dels
membres del Govern estan congelats.

Es restringeixen també, encara més, les condicions per a la
tramitació d’expedients de despesa susceptibles de generar
dèficit. I en aquests moments i el que fa aquest text articulat, és
que les generacions de crèdit es vinculin amb el reconeixement
del dret de cobrament corresponent i no només amb una simple
previsió de l’ingrés, també és important per evitar tenir dèficit.
És a dir, no només ens fixam en una possible previsió d’ingrés
que pugui venir, sinó quan tinguem la confirmació que es
cobrarà. Per tant, també és un element important.

Després també es reforça la centralització de les operacions
d’endeutament. Cada vegada hi haurà més control sobre les
operacions d’endeutament, també és una qüestió important. 

I se segueix en la mateixa línia de limitar les partides
ampliables en aquells casos absolutament necessaris. I ja he vist
també que hi ha algunes propostes del Partit Socialista, en el
sentit de proposar més partides ampliables que nosaltres creim
que no ha de ser així. En tot cas les partides ampliables han de
ser un cas excepcional i no una norma. És curiós també que el
Grup MÉS directament proposi la supressió de totes les partides
ampliables. Jo no sé si no en vol cap d’ampliable, ho hauria
d'explicar. En qualsevol cas nosaltres creim que les partides
ampliables han de ser purament i exclusivament excepcionals
dins el que són els pressuposts de la comunitat autònoma.

I per altra banda, veig que tant el Partit socialista com el
Grup MÉS tenen esmenes de supressió a mantenir el fons de
contingència. Jo crec que és importantíssim mantenir un fons de
contingència, mantenir una partida amb uns recursos destinats
a poder pagar coses imprevisibles, com són -i és bàsicament pel
que s’ha utilitzat- les indemnitzacions que puguin sorgir de
determinades sentències judicials. Crec que pretendre uns
doblers prevists per a aquestes qüestions crec que és important
perquè si no s’han de pagar igual i el que fa és generar dèficit.

Ja entrant a les esmenes, sí que m’agradaria -i tal vegada
aquí és un bon moment- que el Partit Socialista esmenés les
seves pròpies esmenes, per exemple, n’hi ha algunes que és una
qüestió de la traducció automàtica que últimament afecta el
Partit Popular, però veig que també afecta el Partit Socialista,
l’esmena 14192, la 14193, la 14198, és clar, és que per exemple
n’hi ha algunes que són intelAligibles, per exemple la 14193 diu
“la quantia global del complement de productivitat a què es
refereix l’article 121.3.c) de la Llei 3/2007, de 27 de marc, de
fundió pública de la comunista autònoma de les Illes Balears no
pot expedir del 5% sobre la sobre les crèdits inicials del capítulo
1 de cada sección de despeas o si n’és el cas sobre les
dotaciones inicials de personal de cada ens del sector públic
autonòmic integral en els pressuposts generala de la comunista
autónoma”, és clar, és a dir,...

(Rialles i remor de veus)

... l’esforç que hem hagut de fer per poder entendre el que posa
l’esmena ja és majúscul. Bé, i n’hi ha una altra similar també,
però l’altra fins i tot arriba a equivocar-se de la llei, diu “es
deroga el punt 26 de la disposición final primera de la Llei
9/2001", quan crec que es refereix a la 9/2011, "de 23 de
desembre, de pressuposts generala de la comunista autónoma de
les Illes Balears”, pensava que de comunista autónoma només
teníem Fina Santiago, però veig que hi ha altres comunistas
autónomas, bé.

En qualsevol cas, sí que tal vegada avui és el moment de
poder modificar això en el sentit que sigui llegible.
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Dit açò i passant a les esmenes, ja ho de dit abans, totes les
esmenes que fan referència a incrementar les partides
ampliables, entenem que no suposen cap millora, al contrari,
suposen un empitjorament i anar en contra del principi que
nosaltres en principi intentam aplicar que és el de la contenció
de la despesa i del control del dèficit, per tant, totes aquestes
quedarien rebutjades. La del fons de contingència -també ja ho
he dit- també quedarien rebutjades perquè també, és clar, és a
dir, rebutjar el fons de contingència implicaria automàticament
augmentar el dèficit.

Després, podríem passar, per exemple,... l’esmena 14173
s’ha de rebutjar perquè, és clar, si l’aprovéssim, si l’acceptéssim
vulneraria la legislació estatal bàsica, crec que també és
important.

Altres esmenes com la 14175, també la rebutjarem, primer
perquè consideram que el redactat actual tal com l’hem fet
nosaltres és correcte i a més perquè sempre s’ha recollit a totes
les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma,
inclosos els pressuposts del pacte de progrés, vull dir, hi ha
moltes qüestions d’esmenes que fa el Partit Socialista
bàsicament on són qüestions que s’han posat fins i tot als
pressuposts fets pel pacte de progrés, per la qual cosa no
entenem el canvi d’opinió respecte d’açò.

Quan, per exemple, a la reducció de les quanties de les
indemnitzacions a 50 euros, les dietes per assistència, també la
rebutjam, primer perquè seria inferior a la que resultaria del
Decret 54/2012, de 12 d’abril, i també perquè recull la regla que
la llei de pressuposts generals de l’any anterior i la del pacte de
progrés varen fer, és a dir, tot el que va en el sentit de
disminució de dietes, de reduir-les a 50 euros, de ..., tot açò,
estaria molt bé i serien molt creïbles si els que ho proposen ara
ho haguessin aplicat quan varen governar. És clar, el que no pot
ser és que quan un governa no fa res, no fa aquestes propostes,
a més en un moment en què el Govern cobrava molt més que
l’actual, en un moment en què tot açò s’ha anat reduint, crec que
seria... no serien convenients aquestes reduccions quan
precisament el que ho proposa no ho va fer en el moment en què
en va tenir l’oportunitat.

Tampoc no acceptarem les esmenes que fan referència al
Fons de colAlaboració econòmica amb les entitats locals ni
aquelles que fan referència a la suspensió per a l’any 2014 de
l’actualització de les quanties a favor dels consells insulars, i no
ho farem, primer, per les restriccions pressupostàries que tenim,
per la situació que tenim, i perquè així ho marca el Pla
econòmic financer de reequilibri econòmic que es va aprovar.
Per tant, crec que és una mesura on totes les administracions
hem de fer un esforç, també les entitats locals, també els
consells insulars, també el Govern, tots hem de fer un esforç de
reducció de la despesa i de contenció. Per tant, aquesta mesura
que nosaltres ja la vàrem aplicar en el primer pressupost amb un
5%, en el segon, l’any passat, amb un 3%, i ara també amb un
3%, crec que és el més adequat per seguir amb aquesta línia de
contenció del dèficit i de no augmentar despeses.

Després, m’agradaria també fer referència a les esmenes que
fan referència al finançament dels consells insulars, crec que
amb la nova llei o amb el nou avantprojecte en el qual en
aquests moments hi ha un acord entre tots els consells insulars
i el Govern per aquest finançament dels consells insulars, crec

que queden... sobren aquestes esmenes que crec que s’haurien
de retirar, perquè evidentment aquesta nova llei de consells
insulars serà la que finalment s’aplicarà i, per tant, la que té
l’acord entre tots els consells i el Govern.

Les taxes, mirin, hi ha dos models, vostès creuen més a
posar imposts que tothom pagui i un altre model és que pagui
aquell que utilitza el servei. Les taxes l’únic que fan és cobrir o
intentar cobrir o almenys cobrir una part del cost del servei. Si
no aplicam una taxa al cost en aquell servei, el que feim és que
l’haguem de pagar entre tots els que no empram aquell servei,
per tant, és molt més just aplicar una taxa que aplicar un impost.

Aquí, hem de dir una altra qüestió, és a dir.., hi ha una..., que
em sembla que fins i tot amb les esmenes que es presenten,
quedaria, si l’aprovéssim quedaria rebutjada, és a dir, nosaltres
aplicam una exempció, una nova exempció a la taxa d’expedició
de la targeta sanitària a favor d’aquelles persones que perceben
pensions no contributives o que siguin beneficiàries de la renda
mínima d’inserció, aquesta exempció crec que és un pas en
positiu, però en qualsevol cas tot el que són taxes, nosaltres que
ja amb les esmenes que vàrem fer nosaltres ja en vàrem retirar
algunes, tot el que siguin taxes, ja dic, van a cobrir el servei, van
a intentar que almenys es recuperi una part del cost del servei,
i açò és molt més just que aplicar imposts que graven a tothom
i que amb aquests imposts es vagin a pagar determinats serveis
que només empra una part de la població.

Una esmena també del Partit Socialista sobre l’impost de
transmissions patrimonials, que és una esmena clàssica, ja la
vàrem rebutjar en el seu moment i la continuam rebutjant
perquè precisament el que fa és ampliar el tipus impositiu fins
al 12% i per damunt del 10% de l’IVA, crec que és desmesurat,
precisament el que s’hauria de fer és no superar el 10% d’IVA
que s’aplica en aquest tipus d’operacions.

Després, jo no sé al Partit Socialista el sector pesquer què li
ha fet, perquè l’esmena 14208, l’esmena 14209 i l’esmena
14210 fan referència a reducció de la taxa que s’aplica a
determinats casos dins el sector pesquer, és a dir, el punt 24 de
la disposició final quarta, el punt 25 de la disposició final quarta
fan referència a rebaixes del gravamen actual de forma que el
coeficient que s’aplicaria passa d’1,725 a 1, crec que... és a dir,
que ens diguin que ampliam taxes i que feim taxes per tot i
després vulguin fer una esmena de supressió d’una reducció
d’una taxa, em sembla que... crec que aquestes esmenes les
haurien de retirar en coherència amb el que vostès han dit, si
mantenen aquesta esmena i nosaltres aprovéssim la seva
esmena, automàticament s’aplicaria un coeficient d’1,725 en
lloc de l’1 que és el que nosaltres proposam i ho feim atenent la
difícil situació que passa el sector pesquer.

La 14210 també fa referència al mateix, és una proposta que
afavoreix el subjecte passiu d’aquesta taxa.
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Després hi ha l’esmena de..., crec que s’hauria de llegir
l’esmena del Grup MÉS que fa referència a l’exposició de
motius, hi ha una esmena..., bé, primer de tot és una esmena que
açò, diríem, a democràcies civilitzades no s’hauria de posar
l’esmena tal com està, és a dir, el text, açò va molt bé a
Veneçuela o Cuba o un llocs d’aquests, és a dir, allà sí que hi
cap aquest tipus d’expressions i aquest tipus d’exageracions a
les quals fa referència aquesta esmena a l’exposició de motius,
no m’estranya que fa poc veiés pitjar com a favorito un twuit on
es feia apologia del règim castrista, és clar, quan veus aquest
tipus d’esmena i el contingut d’aquesta esmena, crec que queda
clar que estam davant un partit antisistema, ho he dit altres
vegades, però és que és així.

Per altra banda, si aprovéssim les esmenes del PSM on
pràcticament el 90% són de supressió, ens quedam sense llei,
ens quedam sense llei de pressuposts, ens quedam pràcticament
sense text articulat. Crec que una cosa és el debat a la totalitat
on un voldria un altre pressupost i una altra cosa és vegem com
milloram el text, és a dir, les esmenes que s’han de fer crec que
han de ser esmenes que millorin el text no ja directament
suprimir-ho, el 90% de les esmenes del PSM són de supressió.

N’hi ha d’altres que no podem aprovar, n’hi ha una que
evidentment -ja ho hem dit-, la 14664, una transacció, aquesta
l’aprovarem; també del Partit Socialista, la 14180, amb la
transacció que hem fet també l’aprovarem, ja passarem en tot
cas el text definitiu, però, per exemple, una altra esmena que
també és curiosa, és a dir, hi ha una esmena del Grup MÉS que
diu que els bancs que facin feina amb la comunitat autònoma
estiguin obligats a haver de finançar les entitats del tercer
sector. 

Amb quina cara aquell qui diu que no paguem als bancs vol
demanar als bancs que, com que fan feina amb la comunitat
autònoma, però jo li pagaré, financiï el tercer sector? És clar...
són esmenes un poc incoherents i crec que des del nostre punt
de vista a més a més serien d’un intervencionisme exagerat en
una societat civilitzada com la nostra. 

En qualsevol cas, en principi i de moment aprovaríem
l’esmena 14080 amb el text que ja passarem a la lletrada i la
14664 també transaccionada, perquè hi afegiríem el que fa
referència a la llei de protecció de dades del Grup MÉS; la resta
d'esmenes, en principi, les rebutjaríem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Parlam que feia la sensació que algú
havia presentat alguna esmena, a part ara aquí que ho
comentava, però no és així, no hi ha cap esmena que algú hagi
plantejat, bé, ho hem entès?

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, s’ha acordat entre els grups un text a partir
d’una esmena, però efectivament no s’ha traslladat a la mesa,
però ho farà immediatament el Sr. Camps, si no hi ha
inconvenient, si hi ha inconvenient...

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que sí que hi ha inconvenient, si anam al tema legal
entre altres coses...

(Se sent de fons la veu del Sr. Camps i Casasnovas de
manera inintelAligible)

Sí, però s’ha de presentar per escrit a la mesa abans de fer-
ho, no després i en tot cas, si..., em deia que era una esmena
d’aproximació o de...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, idò així sí, però no l’han presentada, vull dir, s’hauria
d’haver presentat.

(Remor de veus)

Bé, idò, jo els diré que el que han de fer és presentar-la a la
mesa, a l’esmena, nosaltres ja...

(Remor de veus)

Bé, idò ja està, mentre feim aquest torn, si vol la redacta i ho
feim així en aquest cas, però les esmenes s’han de presentar, ho
hem dit abans, a...

EL SR. BONED I ROIG:

És que és una esmena amb un text que ocupa més d’un foli
i que se n’han fet tres o quatre rectificacions a aquest més d’un
foli, però vaja...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Jo els parl del que diu el Reglament, no és que sigui una
cosa nostra, vull dir que l’altra opció que quedaria supòs que és
presentar-la directament al Ple i...presentar-la... si és que no
està.

(Se sent una veu de fons que diu: “és que no la podem
incorporar a...”)

És que com la incorporam si no està...?

(Remor de veus)

Bé, si volen que ho facem ara, mentre, i després tenen el torn
de rèplica?, idò, vinga, suspenem minut i mig.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Val, ho donam per resolt? Ho presentaràs ara o demà, dius?

(Se sent una veu de fons que diu: “demà passat”)
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Val, venga, idò seguim amb el 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:

Sí, Sr. President, gràcies. Ràpidament, agafaré el fil del
darrer diàleg que hem tengut referit a aquesta aproximació que
s’ha fet a l’esmena 14179 i anuncii la retirada de la 14178
perquè era una esmena que afectava el mateix article, que una
vegada acordat un text conjuntament no té raó de ser. Per tant,
la 14178 queda retirada.

I ara passaria a algunes consideracions fetes per part del
Grup Popular a les esmenes presentades inicialment. Home, Sr.
Camps, efectivament, un llegeix l’esmena 14193 i evidentment
veu que hi ha hagut, que ha trabucat alguna cosa i el que ha
trabucat és a l’hora de transcriure un text a l’ordinador. Jo li dic
una cosa, fàcilment la podria retirar, però no tendria molt de
sentit perquè, miri, és una esmena que és exactament, no és ni
nova, és exactament igual que una presentada l’any passat a
l’articulat del pressupost 2013, exactament igual, l’únic que
aquella, no reproduïa aquesta errada de transcripció, però ja li
anuncii que aquesta l’únic que pretén també és establir un sostre
a la quantia global del complement de productivitat. No pretén
res altre, establir unes certes limitacions. Si vol, la corregirem
i li proposarem el text correcte, però no persegueix més que
això i, li ho repetesc, és exactament igual que una presentada
l’any passat, fa un any, i que evidentment aquella estava sense
errades i pretén ser exactament igual.

Sobre el tema de les esmenes referides a les taxes. Bé, no
tenir res contra el sector pesquer, el que passa és que
efectivament nosaltres entenem el concepte de la política
tributària com un tot i quan parlam de política tributària parlam
d’imposts i parlam de taxes, no parlam només d’una cosa. La
política fiscal contempla les dues coses. Nosaltres li hem dit que
es pot modificar aquesta política tributària a fi d’haver de posar
menys taxes, que sigui una política tributària més justa des del
punt de vista d’aplicació d’una progressió necessària en aquesta
política tributària, i li pos un exemple, el mateix que m’ha posat
vostè, el tema de les transmissions patrimonials, efectivament,
proposam modificar, però del que proposam vostè només em
parla de la banda alta, que efectivament proposam que els valors
més elevats tributin més, però al mateix temps també proposam
que els valors més baixos tributin menys del que està previst
actualment. 

Per tant, aplicam i anam pels dos costats, intentam aplicar el
concepte de progressió. I amb aquest és un exemple, i en moltes
altres coses, idò, segurament no faria falta ni posar taxes al
sector pesquer ni posar moltes altres taxes que estan establertes
en el sector educatiu, en el sector sanitari i a molts altres, i al
sector de serveis socials. Això és el que queda, voldríem que
quedàs bastant clar.

Sobre el tema de les dietes, Sr. Camps, que diu vostè que
nosaltres férem i desférem. Miri, quan nosaltres arribàrem hi
havia dietes fins a 900 euros, Sr. Camps. Les rebaixarem, férem
una rebaixa fins als 200, perquè els 200 els va posar el govern
progressista en aquell moment, amb una situació que s’ha
agreujat i conforme s’ha agreujat la situació econòmica es va fer
una nova proposta, també es va fer l’any passat, de reduir

aquests 200 als 50, per adaptar-la a les necessitats, perquè tots
colAlaborem en la recuperació i atenent la situació econòmica de
cada moment. Però no és que no féssim, sí férem, de 900 a 200,
són 700 euros, Sr. Camps, de diferència, miri què li dic, i llavors
ja saben vostès que vostès fan trampes, fan trampes perquè
l’import de les dietes és inferior, però el que vénen fent
sistemàticament és convocar més consells d’administració per
al final acabar cobrant igual o més del que es cobrava abans. Per
tant, no facin trampes perquè feta la llei, feta la trampa.

I, per acabar, volia fer referència a dues esmenes, a una
esmena en concret, que no havia parlat en el primer torn, i és la
que fa referència al nou sistema de finançament definitiu dels
consells, que vostè també ha fet referència. L’únic que pretenem
és una qüestió molt senzilla, sabem que... pareix bastant clar que
hi haurà una nova llei de finançament, la mateixa memòria parla
de la incorporació d’una partida important de 36 milions d’euros
vinculada per a aquesta millora del finançament, però el que li
posam amb aquesta esmena, precisament, és perquè s’adonin de
la comparativa, és a dir, que el que hi havia en el primer
moment que es varen aprovar les bestretes eren 45 milions 500,
no eren els 31 dels que vostès parlen en algun moment.

I, en segon lloc, i aquí també volíem deixar clar que
presentarem vot particular a la disposició addicional nou, lligada
i vinculada a l’esmena 14719 del Partit Popular que va ser
incorporada en ponència, 14719 que es va incorporar en
ponència per part del Partit Popular. És una disposició que feia
referència a un tema puntual del FOGAIBA i que s'hi va
incorporar un segon punt sobre els consells i que diu, entre
d’altres, textualment, “el Govern de les Illes Balears ha
d’atorgar durant l’any 2013 les quanties següents -i al final
posa- els 25 milions per a Mallorca, els 3 milions per a Menorca
i els 3milions per a Eivissa”, que sumen 31 milions d’euros.

Però clar, el que no sé si s’han adonat o no és que s’obliguen
a fer una cosa dins l’any 2013 amb una llei que entrarà en vigor
dia 1 de gener de 2014, i haurà d’explicar en quina coherència
hi cap que una llei que no està vigent obligui a un pressupost
actual. Jo que sàpiga això no existeix i com que no existeix vull
que quedi clar que estam a favor que es paguin les bestretes, la
nostra voluntat és que es paguin, per això també havíem fet
l’altra esmena perquè quedi clar que s’han de pagar les
bestretes, i no els 31milions sinó els 45,500. Mirin si estam a
favor que es paguin les bestretes, però no pot ser la incoherència
d’obligar a fer una cosa dins el 2013 i ho obligui una llei
posterior a aquest exercici. És incoherent, no té molt de sentit.

Com ja se m’ha acabat el temps, donarem per defensades la
resta de les esmenes. Si queda alguna a la qual no hem fet
referència en el Ple tendrem l’oportunitat de continuar-ne
parlant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica també el Sr. Abril té
la paraula, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, president, gràcies. També un poc per alAlusions respecte
de la intervenció del portaveu del Grup Popular. Aquesta
dicotomia que ens planteja sobre el tema de les taxes i dels
imposts dient que hi ha dos models és una falsa dicotomia, en
el meu parer. En tot cas, és bastant darwinista social dir això
que hi ha dos models, un que pagui tothom i un altre que pagui
només qui utilitza el servei. Bé, i si algú no pot pagar? I si algú
té molts de doblers fins i tot en temps de crisi com passa i fins
i tot engreixa la seva caixa forta? Evidentment hi ha més
models, i nosaltres li plantejam que és molt més just que pagui
qui més té, que pagui qui contamina més, etc. Però vostès no és
la seva filosofia ni és la filosofia, en termes fiscals, que
destilAlen aquests pressuposts. Per això, també hi ha hagut en el
seu moment una oposició global i una esmena a la totalitat
d’aquest projecte.

La meitat de les esmenes a l’articulat són de supressió i
pràcticament totes elles tenen, bé, no només obrir l’oportunitat
per debatre en cada un d’aquests punts, que això es podria dir,
si volen, oportunisme parlamentari, sinó que també cada una té
justificació i alguns exemples li he posat, però en general les
esmenes que ha presentat aquest grup parlamentari no vénen a
augmentar gaire la despesa en general, el que sí els hem
plantejat altres vegades és que el que fa falta, en lloc de queixar-
se que no tenim ingressos i no basten els doblers per fer segons
què, és augmentar els ingressos, però no per la via de les taxes,
com fan amb aquests pressuposts, sinó per altres vies que
evidentment no volen perquè no estan d’acord amb aquesta
idea, amb aquesta política fiscal. 

Amb el tema dels bancs, només faltaria, primer, nosaltres no
hem dit mai que no s’hagi de pagar als bancs, no ho hem dit
mai, a veure, queda tot escrit en el Diari de Sessions de la
cambra. I l’altre, vull dir, és que només faltaria, és a dir, si la
comunitat té préstecs contrets amb entitats, igual que fins i tot
renegocia tipus d’interès en un moment donat, si baixen, no
baixen i tal, reagrupa préstecs, etc., només faltaria que no
pogués ficar com a part d’aquesta negociació i renegociació
amb les entitats bancàries que amb aquelles entitats amb les
quals treballa la comunitat, que estan subvencionades i que fins
i tot presten un servei que són entitats sense ànim de lucre que
ho passen malament, l’altre dia vàrem tenir un debat sobre la
modificació de la Llei de serveis socials que va molt en aquesta
línia, que puguin rebre quan van allà amb el certificat que tenen
la subvenció que se’ls pugui avançar els doblers, perquè, a més,
qualque prestació tenen, vull dir, no ens deixen de cobrar
interessos els bancs a la comunitat. Vull dir, per negociar que no
quedi, que és l’actitud permanent que hauria de tenir el Govern.

Llavors, jo li demanaria, per enèsima vegada, que deixàs de
ridiculitzar amb aquest recurs retòric fàcil d’apelAlar a Cuba o a
Veneçuela per ridiculitzar les intervencions, les posicions o les
propostes d’aquest grup parlamentari. Dic jo que qualque cosa
deuen fer per allà si justament els hotelers mallorquins i
eivissencs se’n van allà a fer negoci, dic jo que hi faran negoci
i que a l’estat cubà també li deu anar bé, qualque cosa deu haver
també de política fiscal per enmig i tal. Alguna cosa tal vegada
hauríem d’aprendre, fins i tot d’aquests indrets.

I finalment, el tema de l’esmena 14564 i la proposta de
transacció que ens fan ens pareix correcta, vull dir, és una
apelAlació a la Llei de protecció de dades. Evidentment, si això
en un moment donat aquesta execució pressupostària es penja
de l’article 100, es penja a la web del Parlament o on sigui, es
fa accessible, que és el que pretenia la nostra esmena,
evidentment ha de ser preservant aquelles dades de caràcter
privat que puguin afectar particulars.

De totes maneres, també he de dir, i amb això acab, que ens
deixa una mica un regust així que ens acceptin una esmena, està
molt bé, i que ens la transaccionin, però és com allò de dir, bé,
almanco podran dir que els hem acceptat qualque cosa, i tampoc
no... pensam que hi ha moltes més coses, tant a les nostres
esmenes com a les que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista, que si hi hagués voluntat es podrien aprovar sense
modificar substancialment ni l’estructura ni la voluntat de
l’actual govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. En torn de contrarèplica per part
del Grup Popular el Sr. Camps té la paraula, també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Tant de bo poguéssim
aprovar més esmenes, jo crec que per part nostra no queda, però
també és cert que tenim dues formes d’entendre l’economia i la
societat molt diferents. Per tant, es fa molt difícil poder
convergir en determinades qüestions. 

El que deim de la política tributària, imposts i taxes. És a dir,
nosaltres, perquè a més és una qüestió constitucional, estam a
favor que els imposts siguin progressius i que qui tengui més i
qui guanyi més, pagui més. Açò sempre ho hem dit, sempre ho
hem defensat i està a la Constitució. Però sí que és veritat que
l’administració ofereix uns determinats serveis que tenen un
cost i que aquest cost algú l'ha de pagar i nosaltres el que deim
és, ja que produeix i ja que determinats serveis produeixen un
cost que el paguin aquells que empren aquell servei. És a dir,
que no haguem de pagar entre tots una cosa que només empren
uns quants. I després hi haurà els casos excepcionals de gent que
no ho pot pagar, idò, ja s’arbitraran exempcions, bonificacions
i de quina manera es pot ajudar a aquella persona que no pugui
pagar aquella taxa, com s’ha fet en aquests pressuposts
d’augmentar les exempcions de la taxa sobre la targeta sanitària.
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Les dietes dels membres del Govern i dels alts càrrecs per
assistències tal... home, si, segons diu el Sr. Boned, varen passar
de 900 euros a 200 euros jo crec que ja és suficient, ja va bé. És
a dir, ja hi ha hagut una bona reducció. Voler encara, quan
governa el PP, que es redueixi encara més aquestes dietes a mi
em sembla que, en tot cas, el que hauria de fer el Partit
Socialista, quan governin, és aplicar-s’ho a veure si creuen que
açò està bé. Jo crec que de totes maneres..., i l’altre dia ho vam
comentar: els membres del Govern, i ho diré públicament
perquè consti en acta, cobren poc; els membres del Govern, en
comparació amb altres presidents i altres consellers d’altres
governs autonòmics, cobren poc. Açò és així, i en açò jo crec
que estam d’acord. Per tant, que a més a més es vulguin reduir
encara més determinades qüestions ens sembla desmesurat.

L’esmena..., l’esmena 14193, que feia referència que té
faltes d’ortografia i tal, és una esmena innecessària. És a dir,
després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, de la funció
pública de la CAIB, ja no és necessari que els pressupostos
anuals regulin el complement de productivitat. Per tant és una
esmena que, a pesar de les faltes aquestes que té i tal, l’esmena
com a tal és totalment innecessària. És per açò que no
l’aprovam, perquè consideram que no té raó de ser.

La Llei de finançació dels consells insulars. Amb la nova llei
de finançació dels consells insulars es determina que hi haurà
aquests 36 milions més, i es determina que allò que arribi als
consells l’any 2014, el que arribi als consells l’any 2014, és el
mínim que els arribarà mai, que a partir d’allà els consells
insulars l’únic que podran fer és augmentar els recursos que els
arribin del Govern balear. Jo crec que l’acord, aquest pacte a
què s’ha arribat entre tots els consells insulars i entre el Govern
per poder tirar endavant amb aquesta llei, una llei que per cert
s’havia d’haver revisat i reformat l’any 2007, cosa que vostès no
van poder dur a terme, idò ara és una realitat, ara hi ha un acord
i és una llei bona per als consells insulars, i que per tant jo crec
que en aquest sentit haurien de retirar les esmenes que fan
referència a açò, perquè ja és un tema resolt, que la llei aquesta
ja dóna per resolt.

I jo també demanaria al Grup Socialista que retirés les
esmenes -ho he dit abans- 14208, 14209 i 14210, perquè
l’esmena seva el que ens ve a dir és que vol que cobrem més
taxes al sector pesquer, i nosaltres precisament el que volem, tal
com queda redactat al punt 25 i al punt 25 de la disposició final
quarta, és que precisament cobrin..., és a dir, la taxa es redueixi
pràcticament a la meitat del que és a l’actualitat. Per tant jo
demanaria, per coherència, jo crec que per coherència el Partit
Socialista hauria de retirat aquestes tres esmenes, perquè en tot
cas l’únic que fan és demanar al Govern que apliqui més taxes
en aquest cas al sector pesquer.

Bé, jo crec que hauríem de mirar, per altra banda, les
hemeroteques i les actes d’aquí, perquè el Sr. Abril ara diu que
mai no han dit que no havíem de pagar els bancs. Serà qüestió
de revisar-ho, però en multitud d’ocasions des del bancs de
l’oposició s’ha dit que pagàvem massa doblers als bancs, que
havíem de..., fins i tot la seva companya Fina Santiago, que ara
no és aquí, ha dit que havíem de demanar quitances al bancs; és
a dir, de no pagar-ho tot sinó que havíem de demanar quitances.
No som nosaltres, no ens ho inventam, açò és la realitat. I
aquells que demanen quitances als bancs són els mateixos que

volen exigir als bancs determinades qüestions. Jo crec que no té
gaire sentit.

En qualsevol cas sí que m’agradaria agrair la possibilitat que
avui puguem aprovar dues esmenes. És poca cosa, és poca cosa,
però són dues esmenes que jo crec que milloren el text, que
donen major contingut i que en certa manera aporten un plus de
legalitat al text. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. O no moltes gràcies? Bé, idò, li
queden trenta segons per acabar, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, ja està. Per tant vull agrair al Partit Socialista la
voluntat d’acord, com al Grup MÉS, per aquestes dues esmenes
que s’aprovaran. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I una vegada acabat el debat, si
cap grup no demana votació separada, es farà votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que són de la
RGE núm. 1471/13 a la 1479. Perdonin, estic dient 1400; són de
la 14171 a la 14179 i la 14177, hi ha, que tenen... Bé, la 14177
i la 14179 són les que han modificat, no?

La 14000..., s’ha retirada la 14178, aqueixa és la retirada. La
modificada és la 14179, exactament. Per tant, en primer lloc,
farem la votació de l’esmena amb les aproximacions
presentades a la mesa, que és la 14179, primer de tot farem
aquesta votació.

Vots a favor? Idò així és per unanimitat.

Passam a la resta d’esmenes, que són de la 14181 a la 14219.
Ho dic així bé? Passam a la votació d’aqueixes. I la resta que
havíem dit abans, totes, que seran excepte la 14178. 

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. Tot seguit, si cap grup no demana
votació separada..., bé, tenim un vot particular a l’esmena
14719, que és la que fa referència a la disposició final. Sí, a la
disposició final novena, perdó.

Vots a favor?, del vot particular.

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, tot seguit, si cap grup no demana votació separada es
farà la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS, que són l’esmena 14544, la 14575 i la 14577/13. En
primer lloc -no sé si en primer lloc- feim la votació de
l’esmena... nova, amb les aproximacions presentades a la mesa
de l’esmena 14564, en primer lloc feim aqueixa.

Vots a favor? Per unanimitat.

I ara sí, feim la votació de la resta de les esmenes. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò tot seguit es procedeix a la votació dels articles
i les disposicions als quals es mantenen esmenes, que són el títol
primer, capítols primer, capítols 1, 2 i 3; articles 6 i 7; capítol
quart, article 9. Títol segon, articles 10 i 11. Títol tercer... Ho
estic dient al revés, títol tercer, capítol primer, articles 12, 14 i
15. Capítol segon, articles 18, 20. Títol quart, capítol primer,
article 24. Capítols segon i tercer, article 28. Títols quart i
cinquè, article 33. Disposicions addicionals segona, tercera,
setena i vuitena. Disposició derogatòria única. Disposicions
finals primera, segona, quarta, cinquena, onzena, dotzena. I
l’exposició de motius.

A l’article... Això després d’aqueixa votació, tenim l’article
21. Anem al que hem dit.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I tenim l’article 21, amb la nova redacció, que també passam
a votar. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Unanimitat. 

Molt bé. Es va complicant. Seguidament se sotmeten a
votació conjunta les normes a les quals no es mantenen
esmenes, i que són la denominació del títol del projecte, els
articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16 i 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30,
31 i 32; el títol 7; les disposicions addicionals primera, quarta,
cinquena, sisena i novena; les disposicions transitòries primera,
segona, tercera i quarta, i les disposicions finals tercera, sisena,
setena, vuitena, novena, desena i tretzena.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap vot en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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 2014. 

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

Molt bé. Per tant passam al segon debat, que són esmenes
presentades, com deia, a les seccions, entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària. Això em passa per
canviar de paper.

Debat número 2 de totalitat. Agrupació de la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, amb les seccions
i entitats afins. Debat 2 de totalitat. 

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista,
secció 11, Vicepresidència i Conselleria de Presidència, esmena
14220. Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la
14465. Ràdio de les Illes Balears, SA, 14480. Televisió de les
Illes Balears, SA, 14482. Multimèdia de les Illes Balears, SA,
14484. Fundació Santuari de Lluc, 14495. Secció C01, Consorci
Centre Balears Europa, la 14489. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, la 14611. A l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, la 14579. A la Ràdio
de les Illes Balears, Societat Anònima, la 14485. Televisió de
les Illes Balears, SA, 14585. Multimèdia de les Illes Balears,
SA, 14587. 
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Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de deu minuts
la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup renuncia al
debat de totalitat en aquesta comissió, i anunciam que les
nostres esmenes de totalitat que vostè ha esmentat, tant de 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. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també manté i
defensa en els mateixos termes, en els termes expressats, les
esmenes a la totalitat, i deixam el debat sobre aquestes esmenes
a la totalitat per al proper plenari, per al plenari.

EL SR PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies, també, Sr. Martí. I en torn en
contra, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que la resta de
portaveus el Grup Parlamentari Popular anuncia que no
substanciarà el debat a la totalitat a la secció 11 dels
pressupostos i reserva tots els seus arguments per tal de defensar
les esmenes que presenta la resta de grups a la totalitat d’aquesta
secció per una qüestió d’economia processal i per ser tradició i
qüestió habitual en la tramitació pressupostària.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Jerez. Idò passam directament
a la votació de les esmenes a la totalitat a la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència.

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Són..., pensava, sí. Les esmenes parcials, debat número 3.
Ara ja m’estava mirant ja... Sí, debat de globalitat, ens queda tot
el debat. Agrupació de la secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes parcials. Pel Grup Parlamentari Socialista,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al programa 112G,
reorganització i racionalització del sector públic, esmena 14222;
al programa 121A, serveis generals de la Presidència del
Govern, esmena 14221; la programa 121B, direcció i serveis
generals de la Conselleria de Presidència, la 14225; al programa
126B, publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears, la
14223; al programa 134A, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, esmena 14460; programa 313J,
integració social d’immigrants, esmenes 14529 i 14443; al
programa 463C, foment de projectes de comunicació d’interès
social, esmena 14224.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al programa 126A,
manteniment i conservació del palau de Marivent, esmena
14699; al programa 134A, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, esmena 14701.

Diputat no adscrit, Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al programa 121A,
serveis generals de la Presidència del Govern, 14131.

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.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem significar que a les
nostres esmenes hem tengut present el fet que els pressuposts de
2014 creixen en un 7,7% sobre els de 2013, i que el pressupost
de la Presidència del Govern i de la Vicepresidència i la
Conselleria de Presidència augmenten amb relació al 2013 en
gairebé 1.650.000 euros. Suposa, per tant, un increment per a
aquesta secció pressupostària de 2,7 milions respecte del
pressupost de 2013.

Hem observat, però, que allò que davalla de manera
considerable, malgrat aquest increment, són les partides
dedicades a les qüestions més socials de les que són
competència de la Conselleria de Presidència. Ens referim
especialment a les partides que correspon gestionar a la Direcció
General de Cooperació i Immigració, que l’any passat ja varen
patir una important retallada però que enguany es retallen
encara més. Concretament els programes que gestiona la
Direcció General de Cooperació i Immigració tenien uns
pressuposts l’any 2012 de més de 17 milions d’euros; el 2013
passen, tenen una davallada molt considerable perquè passen a
5 milions; i per al 2014 s’ha previst una despesa de només
4.450.000 euros, és a dir, una minva de l’11%, la qual cosa dóna
una minva acumulada respecte de 2012 del 75% a la Direcció
General de Cooperació i Immigració, un 75% respecte dels
pressuposts del 2012.

La conclusió és que justament la part més social de la secció
11 redueix en aquest tant per cent que he dit, dedicat a les
persones més vulnerables en un temps de crisi i en un temps de
fractura social, però en aquesta mateixa secció els pressuposts
incrementen un 2,7. Això implica haver de concloure que
l’increment de pressupost de la Presidència no ha tengut cap
efecte sobre les persones, i això és el que voldríem canviar amb
les nostres esmenes. Hi ha partides que pugen, com el capítol 1
del gabinet del president, per exemple, i n’hi ha que han baixat
més de l’11%, com dic les de la Direcció General de
Cooperació i Immigració, i més concretament en integració
social dels immigrants.

Per això la nostra primera esmena, la 14222, fa referència a
capítol 1 i més concretament a la dotació pressupostària prevista
per a l’Oficina de control pressupostari. Aquesta oficina el cap
està vacant i a parer del nostre grup és una figura del tot
innecessària en aquest moment, sobretot quan -ho hem vist a
l’articulat- ha decidit el Grup Popular posposar els procediments
d’homologació que s’havien de fer en el sector públic
instrumental. Entenem que l’administració autonòmica compta
amb personal més que suficient i més que qualificat per dur a
terme les qüestions que resten en relació amb la reducció del
sector públic autonòmic, i en canvi a la secció 11, que correspon
a la Presidència i a la Conselleria de Presidència, trobam a faltar
dotacions econòmiques per a cooperació per al
desenvolupament, per a integració de persones immigrants.

Estam molt allunyats del compromís d’aportació d’un 0,7%
dels pressuposts per a cooperació al desenvolupament, cada
anys ens estam allunyant més, hi estam més que mai, i és per
això que el meu grup proposa retirar tota la dotació prevista a
l’Oficina de Control Pressupostari, inclòs el capítol 1, amb la
dotació prevista per a conceptes de retribucions d’alts càrrecs de
dietes i locomoció, com també les quanties previstes per a

capítol 2 de despeses corrents, que pugen un total de 71.466
euros, que es destinarien si s’accepta la nostra esmena al
subconcepte 48000 de la Direcció General de Cooperació,
perquè es puguin utilitzar en cooperació al desenvolupament per
a entitats sense ànim de lucre, com a transferència per a entitats
sense ànim de lucre.

A l’esmena 14221 pretenem que es detreguin algunes
quanties també de distints conceptes pressupostaris, com ara el
22601, 22606, 22706 i 22709, referits tots ells a estudis i
treballs tècnics, com també al 23000, dietes i locomocions. I el
subconcepte 64000, que és el referit a projectes d’inversió
immaterial dels distints centres de cost de la Conselleria de
Presidència, per aconseguir una baixa total d’1.380.000 euros,
que pretenem que es destinin a transferències a corporacions
locals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, vinculades
a programes d’integració social d’immigrants. Creim que en
aquests moments és perfectament possible prescindir
d’inversions immaterials i també d’estudis i treballs tècnics que
es poden dur a terme ben segur per personal propi i, en canvi, en
un moment de crisi econòmica i perill de fractura social, és
importantíssim assegurar la cobertura de les necessitats de les
persones més vulnerables, que són les que estan acusant més la
recessió econòmica.

La nostra tercera esmena, la 14225, es fa en el mateix sentit
que l’anterior, proposta de reducció de dotacions econòmiques
de partides de capítol 2, referides a estudis i treballs tècnics, ja
hem dit que per al nostre grup no hi ha cap necessitat de
contractar externament, perquè les necessitats es poden cobrir
amb personal propi de l’administració, poden fer els estudis i
treballs tècnics perfectament el nostre personal, com també
poder reduir el subconcepte de dietes i locomocions i la dotació
de capítol 6 d’inversions immaterials. Amb aquesta esmena
estalviaríem la quantia de 191.000 euros, els quals proposam
que s’utilizin per fer inversions en cooperació al
desenvolupament, a través també de transferències de capítol 7.

A l’esmena 14223 proposam detreure 601.000 euros també
de les dotacions econòmiques de partides de capítol 2, referides
a estudis i treballs tècnics, dietes i locomocions i capítol 6,
inversions immaterials, totes de distints programes de la secció
11, per destinar-ne 591.000 a l’atenció directa a les persones a
través de programes de cooperació al desenvolupament de la
Direcció General de Cooperació i Immigració, centre de cost
11501 i programa 134A. Així mateix, proposam que amb els
10.000 euros que resten es faci efectiva la posada en marxa del
Consell Audiovisual de les Illes Balears l’any 2014, atès que la
quantia prevista en aquesta secció i en el programa
corresponent, la secció 07 i el centre de cost 07101, programa
111F, aquests 10.000 euros se situarien en el subconcepte
24000. 

Per poder incrementar la partida de programes de cooperació
al desenvolupament amb l’esmena RGE núm. 14460, també
proposam una baixa de 470.000 euros a la partida 34101, en el
programa 011A, subconcepte 31000, que es destinarien
íntegrament, si s’accepta la nostra esmena, als programes que
gestionen les ONG i les entitats que no tenen afany de lucre.
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També amb l’esmena 14529, proposaríem una baixa a la
partida 34101, programa 011A, subconcepte 31000 de 600.000
euros; en aquest cas es destinarien a programes d’integració de
persones immigrants, tant mitjançant transferències a les entitats
locals, com també a les institucions sense ànim de lucre que fan
feina en aquest sector. La nostra intenció és que es mantenguin
dotacions pressupostàries dignes per a les partides de la
Presidència que s’han d’ocupar de persones més vulnerables.
No arribam a la dotació de cap manera de 2012, intentam
simplement aproximar-nos a la de 2013. És a dir, que no es doni
aquesta baixada de l’11% que se fa.

En la mateixa línia l’esmena RGE núm. 14443, proposam
una baixa en el subconcepte 22706, referit a estudis i treballs
tècnics, de 50.000 euros. Si s’accepta la nostra esmena
suposaria una alta a la partida 11501 de la Direcció General de
Cooperació i Immigració i en el programa 313J, referit també a
la integració d’immigrants i al subconcepte 46100, referit a
transferències corrents, en aquest cas concret al Consell Insular
d’Eivissa, que s’haurien de destinar a programes d’atenció a
joves nouvinguts a l’illa d’Eivissa.

Quant a l’esmena RGE núm. 14224, també proposam baixes
per un total de 400.000 euros, a partides de la secció 11,
referides al subconcepte 22606, que és reunions, conferències
i cursos i 22709 de contractació externa per altres treballs, que
ben segur se poden dur a terme amb personal propi de
l’administració autonòmica, per fer una aportació d’aquesta
quantia, aquests 400.000 euros, també a la secció 11 i més
concretament al programa 463C, programa de foment de
projectes de comunicació d’interès social. En aquest cas perquè
es destinin al suport a empreses audiovisuals de les Illes Balears
per a promoció dels productes propis. Per possibilitar-ho,
proposam que es creï el subconcepte 47000 dins l’esmentat
programa, ja que és el subconcepte adequat per a la realització
de l’activitat de foment a capítol 4. Si s’accepta aquesta esmena
es podria donar suport a un sector econòmic de les Illes Balears
i, a més, es contribuiria a la reactivació econòmica tan
necessària en aquests moments.

En definitiva, amb les nostres esmenes proposam sobretot
que es dediquin les altes a tot el que són serveis a les persones
i més concretament, a cooperació i desenvolupament, integració
i immigració, encara que també faríem dues aportacions de
suport al sector audiovisual. I les baixes afectarien únicament i
exclusivament subconceptes econòmics que són perfectament
prescindibles o com a mínim reduïts en aquests moments.

Quant a les esmenes presentades pel Grup MÉS, les hem
estudiat i en principi hi estaríem d’acord i donam suport a totes
elles.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari
MÉS Sr. Martí té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu. El Grup
Parlamentari MÉS ha presentat 171 esmenes en el pressupost
general de la comunitat autònoma; 137 es corresponen a les
esmenes sectorials i la resta, 34 a l’articulat i totes tenen el
mateix objectiu que és solucionar els problemes concrets dels
ciutadans i fer propostes per millorar el seu benestar. En aquest
sentit, les esmenes, tant de baixes com d’altes, sempre pretenen
i van en la mateixa direcció que és la que he esmentat.

Les altes són les esmenes 14699 i 14701. La primera es
refereix a les inversions estatutàries que lògicament estan
previstes i incorporades a la secció de la Conselleria d’Hisenda,
però com ja vam fer en el pressupost de 2013, la vam apuntar a
aquesta secció, per entendre que era necessària una major
implicació de Presidència en la defensa d’allò que preveu
l’Estatut d’Autonomia, respecte de les inversions estatutàries,
que consideram que són inversions fonamentals, molt
importants en aquest moment per a la nostra comunitat
autònoma. També l’esmena d’alta, la segona que he esmentat,
fa referència a la cooperació al desenvolupament, amb una
aportació, un increment de 2 milions d’euros. Val la pena
recordar que en el pressupost de 2013 la Conselleria de
Presidència era la que més baixava i l’àrea més afectada en
aquest sentit era la de cooperació. Fins i tot val a dir que les
previsions de reducció de l’àrea de cooperació han superat tot
allò previst. No es preveia enlloc la desaparició de l’Agència
d’Immigració i Cooperació de les Illes Balears, en cap
planificació de la reestructuració del sector públic instrumental
hi apareixia aquesta supressió i en canvi ha estat una realitat.
MÉS ja va denunciar en el seu moment en el pressupost de 2013
que l’únic destí respecte d’aquesta agència era que es produís un
ERO i efectivament, per desgràcia, ha estat així. 

El pressupost de 2014 en aquest sentit, en cooperació
consideram que és continuista, continua reduint a la mínima
expressió tot allò que té a veure amb la cooperació, amb el
desenvolupament i, per tant, creim que la nostra aportació en
aquest sentit havia de ser incrementar la previsió actual en el
projecte de llei. Val a dir que amb la previsió que fa el projecte
de llei, cada vegada el distanciament i l’incompliment respecte
d’allò que preveu la Llei de cooperació és més gran. L’objectiu
del 0,7% respecte del pressupost destinat a cooperació al
desenvolupament és cada vegada més llunyà. Val a dir que en
aquest moment, si calculam aquest percentatge que en tot
moment el nostre grup ha solAlicitat al Govern perquè fos ell qui
el quantifiqui, però atès que no ho ha fet, hem de dir, vistes les
xifres del pressupost, que pràcticament no supera el 0,1%. És
per açò que creim que la nostra comunitat sí pot fer un major
esforç i el volem traduir amb aquesta esmena.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 1 / 10 de desembre del 2013 1449

 

Quant a les baixes fan referència, per una banda a
comunicació institucional. En aquest projecte de llei es
preveuen 739.000 euros, que consideram absolutament
injustificats i els quals els produïm baixa, destinant a projectes
de l’àmbit social. També provocam baixa a Marivent i a Servei
de Presidència. Quant a Servei de Presidència afecta una qüestió
que nosaltres consideram important i injustificable en aquest
moment, que és la creació de la Delegació Territorial a
Formentera. Una decisió que des del nostre punt de vista
demostra la mateixa prepotència i abús de poder que va tenir el
Partit Popular a Menorca durant la legislatura de Jaume Matas,
nomenant fins a nou comissaris polítics, fins i tot nomenant un
portaveu del Govern a Menorca. En aquell moment era l’única
illa que no estava governada pel Partit Popular. Ara l’única illa
no governada pel Partit Popular és Formentera i, per tant, li toca
sofrir, deu considerar el Partit Popular, el mateix mal. Per açò
produïm baixa al Servei de Presidència, afectant aquesta partida.

I ja la clàssica com he esmentat de Marivent, que des del
nostre punt de vista és injustificat veure com el Govern destina
milions d’euros a unes instalAlacions que són habitades pocs dies
l’any i, en canvi, per posar només un exemple, els malalts de
Menorca que s’han de desplaçar i residir a Mallorca, per ser
atesos pels serveis de Son Espases, continuen reclamant una
residència vinculada a l’ib-salut, vinculada a Son Espases, una
promesa que el Partit Popular, el Grup Popular i el Govern ha
oblidat i evita en tot ment fer-hi esment. En aquest pressupost
no hi ha un sol esment a aquesta proposta, que era històrica, i
així ho reclamaven les entitats de malalts i de familiars de
malalts, i avui ha desaparegut de qualsevol previsió política i
pressupostària. 

Aquestes són les nostres propostes i esperem que almenys
siguin estudiades per la resta de grups, especialment per part del
Grup Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. El diputat no adscrit Sr. Pastor i
Cabrer té una esmena, però no és aquí present, per tant, no li
podem donar la paraula.

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, senyores i senyors diputats.
Passam directament a les esmenes presentades pels grups
parlamentaris de l’oposició. Concretament les esmenes 1, 301,
246, 261, 263 del Grup Parlamentari Socialista es limiten a
argumentar que les partides pressupostàries no responen als
interessos dels ciutadans, sense concretar més sobre quins són
els motius de per què es plantegen aquestes modificacions
pressupostàries. Nosaltres no hi podem donar suport perquè
consideram que el pressupost elaborat pel Govern respon
perfectament a les necessitats de la nostra societat. Per tant, no
estaríem d’acord amb el contingut d’aquestes esmenes.

Quant a l’esmena RGE núm. 265 del Grup Parlamentari
Socialista, pensam que l’empresa Multimedia, a través dels seus
centres de telecomunicacions, du a terme la prestació del servei
de transport i difusió del senyal de (...) digital...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre. Crec que està entrant a les esmenes
a la totalitat i hem dit que les deixàvem per al debat... Ha fet
referència a esmenes que són de totalitat. No sé ...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Esmenes que són de totalitat?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuï, Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Passam a l’esmena 265 del Grup Parlamentari Socialista. De
totes maneres no he entrat al fons, ja està. Disculpin. Ja està.

L’esmena 265, pensam que l’empresa Multimèdia, a través
dels seus centres de telecomunicacions du a terme la prestació
del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital
a les zones d’extensió de cobertura del conjunt de les illes,
permetent d’aquesta manera que desenes de milers d’habitants
tenguin accés a l’esmentat servei. D’altra banda, Multimèdia
presta el servei de comunicació, mòbils professionals de cossos
de seguretat i emergència de multitud d’administracions
públiques, autonòmica, insular, local mitjançant la xarxa
Tetraib.

Quant a l’esmena 276 del Grup Parlamentari Socialista,
pensam que el pressupost que ha elaborat la Fundació Santuari
de Lluc, respon en tot moment a les necessitats que té com a
fundació i consideram que a més a més és adient en el context
d’aquest pressupost.

Quant a l’esmena 279 del Grup Parlamentari Socialista,
pensam que cada vegada més el tema europeu pren força dins
els diferents departaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i per tant, esdevé necessària l’assistència tècnica a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de la mà
d’especialistes en temes europeus. És, per tant, necessària la
representació de la Comissió Europea a les Illes Balears per dur
a terme els acords que tenen a veure amb aquestes institucions
europees.
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Quant a l’esmena 35 del Grup Parlamentari Socialista,
vostès argumenten que no es respon a les necessitats reals de la
societat de les diferents illes. Nosaltres no la podem acceptar
perquè pensam que des de Vicepresidència i Conselleria de
Presidència s’han elaborat els pressuposts tenint en compte les
necessitats reals de les societats de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera.

Quant a les esmenes del Grup MÉS, ... un segon, tampoc no
vull fer esment a les esmenes a la totalitat, ... cal dir que no
podem donar suport a totes aquelles esmenes que fan referència
a la Radiotelevisió de les Illes Balears i a l’empresa Multimèdia.
Pensam que el pressupost respon a les necessitats reals i, a més
a més, volem posar en valor tota la gestió que s’ha fet a la
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3. Consideram que ha
estat un esforç important per part del Govern de les Illes Balears
aquesta reducció en 30 milions d’euros i consideram que s’ha
mantengut en aquest pressupost. Per tant, pensam que aquest
pressupost és adient i no pot baixar més perquè efectivament, el
servei públic que dóna aquesta televisió és un servei òptim, amb
el qual a més a més, augmenten les esmenes, amb la qual cosa
consideram que és un servei extraordinari.

Quant a l’esmena 3 del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la supressió de l’Oficina de Control Pressupostari, la
rebutjam, es pretén prescindir de l’Oficina de Control
Pressupostari i destinar el pressupost de les partides al programa
112G01, excepte les de personal funcionari a la partida
11501/134A01/48000, per a despeses en cooperació, ja que
nosaltres com a grup parlamentari consideram que és adient el
pressupost que dedica el Govern de les Illes Balears als
programes de cooperació al desenvolupament, dins el marc
pressupostari actual i, per tant, compleix perfectament els seus
objectius.

Quant a l’esmena 2 del Grup Parlamentari Socialista, amb
la qual es vol prescindir de les inversions immaterials, estudis
i treballs tècnics, per donar més pressupost a les persones més
desfavorides, concretament augmentar partides destinades a
transferències de cooperació local, el programa 313J, és
inadequada, ja que el pressupost dels centres de cost 11101 i
11102 estan ajustats en quantitat i forma als objectius prevists
per a l’exercici 2014 i, a més, es considera adient el pressupost
que es dedica als programes d’immigració i les transferències de
capítol 4 a corporacions locals i suficient per tant, per atendre
als objectius d’integració social i als immigrants. A més a més,
volem destacar el que es va anunciar ahir per part de la
Conselleria de Presidència, un conveni de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i 23 entitats locals, 23 ajuntaments
per tal d’afavorir la integració d’aquestes persones nouvingudes,
amb la qual cosa jo crec que el Govern de les Illes Balears dóna
mostra que està complint amb aquesta política i amb aquest
programa.

Quant a l’esmena 6 del Grup Parlamentari Socialista.
Consideram adient el pressupost que es dedica als programes de
cooperació i desenvolupament dins el marc pressupostari actual.
Per tant, estaria dins la mateixa línia. Volem destacar també que
aquest conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes
Balears i aquests ajuntaments, estam parlam d’un import
d’1.300.000 euros, per tant, consideram que no és una qüestió
menor.

Quant a l’esmena 4 del Grup Parlamentari Socialista, la
rebutjam, no la podem acceptar, ja que a l’hora d’elaborar els
pressuposts de la Vicepresidència, Conselleria de Presidència,
s’ha tengut en compte les persones que més acusen aquesta
recessió econòmica, per tant, es considera adient aquesta
distribució feta entre els diferents centres de cost i de
programes.

Quant a l’esmena 241 del Grup Parlamentari Socialista,
esmena per augmentar el pressupost d’entitats que gestionen
sense ànim de lucre, pensam que la partida del capítol 4
destinada a aquesta entitat és considera adequada també dins el
pressupost que estam tramitant.

Rebutjam també la 310 del Grup Parlamentari Socialista i la
224 del Grup Parlamentari Socialista que consisteix a aplicar
50.000 euros de la partida 11101/463C01/22706/00 a la partida
11501/313J01/46100/00 per a la realització de programes
d’atenció a joves nouvinguts a l’illa d’Eivissa, ja que el
pressupost del programa 463C01 del Gabinet de la Presidència
està ajustat en quantitat i forma amb els objectius previstos per
a l’exercici 2014 i tenint en compte que dins el programa 313J
es contemplen totes les mesures d’integració de la població
immigrada completades per programes amb la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats d’integració per als joves,
consideram que aquesta política està suficientment coberta.

Quan a l’esmena 5 del Grup Parlamentari Socialista per la
qual es proposa que es dediqui la quantitat de 400.000 euros al
suport d’empreses audiovisuals de les Illes Balears per a la
promoció de productores pròpies dins el programa de foment
del projecte de comunicació, interès social, la qual cosa implica
la creació d’una partida pressupostària corresponent, la rebutjam
perquè consideram que aquesta esmena presentada pel grup
parlamentari que consisteix a destinar aquests 400.000 euros al
suport d’aquestes empreses, l’import pressupostari al capítol 2
del programa 121B01 està ajustat en quantitat i forma a les
necessitats previstes, per la qual cosa consideram que ja s’han
fet aquestes previsions i aquestes aportacions.

L’esmena 112 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
assegurar l’aportació de l’Estat per a l’execució de diverses
inversions estatutàries, el pressupost crec que s’ha ajustat en la
mesura possible amb aquestes inversions i, per tant, no li
donarem suport.

Quant a l’esmena 124 del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a incrementar l’aportació destinada a convenis i convocatòries
de cooperació al desenvolupament, ja ens hem pronunciat a les
esmenes que fan referència a aquesta qüestió del Grup
Parlamentari Socialista i consideram que no són adients.

Quant a l’esmena 3 que fa referència al pagament de
protocol, seria la 14131/2013, relativa al pagament del protocol
signat pel president amb l’Ajuntament de Manacor en referència
a l’Auditori de Manacor, es rebutja aquesta esmena. Aquesta
esmena consisteix a destinar 150.000 euros d’aquesta partida al
pagament del protocol amb l’Ajuntament de Manacor, com
dèiem, ja que en primer lloc l’import pressupostat a l’esmenada
partida és inferior a 150.000 euros i, en segon lloc, perquè la
quantitat pressupostada a la partida corresponent està ajustada
també a la realitat, a les necessitats i, per tant, consideram que
ja tenim una partida pressupostària que s’ajusta a la realitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rubio, no li queda gaire temps.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Molt bé, idò continuaré després amb la meva intervenció. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, n’hi donava una miqueta més, però bé, portava
dotze minuts, només li ho dic. Passam al torn de rèplica i per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument. Vull
constatar que el Grup Popular simplement no ens escolta, de fet,
s’ha passat la primera intervenció referint-se i analitzant totes
les esmenes a la totalitat a les quals no havíem fet esment a la
nostra primera intervenció.

Lamentam moltíssim que no accepti cap de les nostres
esmenes, que el Grup Popular ens digui que considera suficient
la despesa pressupostada per a 2014 en cooperació al
desenvolupament i integració d’immigrants quan és una despesa
que ha baixat el 75% en dues anualitats pressupostàries, entre
2012 i 2014, és molt decebedor.

Que està ajustat als objectius del Govern, ho creim, Sr.
Rubio, el creim, perquè aquest govern el que ha donat... el que
ha acreditat amb la seva actuació i ens n’ha donat moltes
mostres i aquesta particularment n’és una, tal vegada la més
important, és que no té cap sensibilització envers la cooperació
al desenvolupament, envers la integració de persones
immigrants, envers les persones més desfavorides. Una mica
d’esforç en relació amb aquestes matèries és més que exigible.

Miri, l’euribor ha baixat, els tipus d’interès del Banc Central
Europeu estan situats actualment al 0,25, jo no els havia vist tan
baixos mai. Allò que hauria de fer el Grup Popular, allò que
hauria de fer la Conselleria d’Hisenda és renegociar els
interessos que es paguen als bancs en aquest moment,
renegociar-los a la baixa perquè tenim força, som una empresa
potent, hauríem de ser capaços de renegociar a la baixa i poder
fer estalvi per aquí i poder dedicar més recursos a les persones
que més ho necessiten.

Acceptar per endavant el suport del Grup MÉS a les nostres
esmenes i lamentar una vegada més la manca de consciència
social del Grup Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Martí, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, només vull deixar constància a petició del
diputat Antoni Pastor que les esmenes que ha presentat aquest
diputat es defensen amb els propis termes en què estan
exposades. 

En segon lloc, vull dir que donarem suport a les esmenes
d’aquesta secció de... sectorials del Partit Socialista Obrer
Espanyol i també a l’esmena presentada pel diputat Antoni
Pastor.

I simplement vull constatar que fins ara el Grup Popular ha
exposat la seva posició respecte de les esmenes del Partit
Socialista i del Grup MÉS quasi com si fos el Govern i
m’hagués agradat conèixer el contingut de l’única esmena que
presenta el Grup Popular, la que fa referència a incrementar en
10.000 euros l’Institut d’Estudis Autonòmics, una esmena que
és jo diria que quasi sorprenent i és quasi per... bé, deixar de
manifest que sí que el Grup Popular fa algunes esmenes, 10.000
euros per incrementar l’Institut d’Estudis Autonòmics per poder
editar la seva revista jurídica, doncs, està molt bé, però crec que
demostra que el Grup Popular no pot fer aportacions, jo diria
que molt més significatives i sense cap dubte necessàries en un
àmbit que estic convençut que, malgrat que repeteix els
arguments del Govern, podria posar de manifest d’una forma
molt senzilla i clara, i és que en cooperació s’ha retrocedit i
cooperació necessita un major suport, el que vostès considerin,
però un major suport, un suport que posi de manifest que la
societat civil que s’implica en les entitats de cooperació i amb
el fons de cooperació de cadascuna de les illes és una activitat
que val la pena continuar, que té el suport del Govern i que
aquest suport es tradueix també en unes quanties, jo diria
raonables per poder mantenir projectes que fa anys que es duen
a terme. 

En aquest sentit, demanaria al Grup Popular que reconsideri
el suport a la cooperació, que és fonamental i diria que és quasi
el tema clau d’aquesta secció, que és tal vegada..., bé, sense cap
dubte el que més ha baixat i el que més suport necessita
d’aquest parlament i del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de contrarèplica per part
del Grup Popular, Sr. Rubio té la paraula, també per un temps
de cinc minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies. Anava a explicar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular, però ja no tenia més temps, però
efectivament l’ha explicada quasi el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS. Efectivament, l’ha llegida, estic content que
sàpiga interpretar allò que consta a la nostra esmena perquè no
és més que això, és incrementar el pressupost de l’Institut
d’Estudis Autonòmics en 10.000 euros, quantitat que es
descomptarà del pressupost del Gabinet de Presidència. La raó
d’aquesta modificació seria augmentar el pressupost de l’IEA
perquè pugui assumir plenament l’edició de la revista jurídica
de les Illes Balears. Per tant, aquest seria un servei públic que es
donaria i que necessita una partida pressupostària. I aquest seria
el sentit d’aquesta esmena, que és la 14725/2013.

Quant al que s’ha comentat aquí que nosaltres som un partit
que no governa pensant en les persones, jo entenc que això és
fer un discurs molt recurrent. Jo entenc que és molt fàcil agafar
un pressupost, quan estàs a l’oposició, i intentar llevar partides
d’aquí i d’allà, que no són partides tal vegada que tenen un
discurs molt humà i molt de serveis socials i llevar aquestes
partides i posar-les a les polítiques de les persones, com diuen
vostès. Però jo crec que quan es fa això, quan es fa un
pressupost no s’ha de fer demagògia, és a dir, tot el pressupost
de la comunitat autònoma de les Illes Balears no pot anar
destinat a serveis socials, un pressupost és un pressupost,
evidentment, general de la comunitat autònoma que ha d’anar
tenir en compte moltíssimes coses, moltíssims serveis públics
i, evidentment, ha de tenir un pes importantíssim sobretot en
temps de dificultats econòmiques amb les persones, sobretot les
més desfavorides, però també ha de reflectir altres qüestions
importants de les quals no podem prescindir al cent per cent. Tal
vegada es poden reduir partides, però no es poden eliminar
partides pressupostàries per destinar-ho a allò que vostès ens
proposen.

A més, jo vull recordar, perquè aquí es parla que hauríem de
negociar amb els bancs per reduir els interessos, etc. Miri, quan
nosaltres vàrem arribar al Govern, quan el Partit Popular va
arribar al Govern, resulta que en aquesta comunitat autònoma
no confiava ningú, cap banc no confiava en el Govern de les
Illes Balears i no ens donaven préstecs per intentar pagar els
deutes que teníem amb els proveïdors, amb entitats socials, amb
persones desfavorides que no cobraven perquè no teníem
doblers i perquè els bancs no ens en volien deixar. Per què?
Perquè patíem d’un govern, que era el seu govern, de vostès,
que era un govern que va fer les coses molt malament, tan
malament que els bancs no confiaven en nosaltres. 

Ara, el Govern de les Illes Balears, amb responsabilitat, el
que fa és pagar a aquestes entitats bancàries i, per tant, ha tornat
a ser un govern creïble i un govern en aquest tema previsible.
Per tant, les entitats bancàries ens deixen aquests doblers per a
nosaltres poder pagar el que devem. I la resposta de tot això ha
estat que pagam a entitats socials, a persones discapacitades. Em
record que quan vàrem començar aquesta legislatura venien al
Parlament de les Illes Balears associacions de persones
discapacitades, de persones que estaven acollides a la Llei de
dependència perquè el Govern no podia fer front a les seves
necessitats. 

Per tant, jo crec que aquest govern sí que ha fet un canvi en
la seva política, que els pressuposts al llarg d’aquesta legislatura
han anat enfocats a poder resoldre aquests problemes i aquestes
qüestions, però clar, ara parlar-me d’aquelles partides que fan
referència a determinats estudis, determinats programes perquè
passin a persones en integració o a persones amb dependència,
sincerament, jo crec que això és un discurs, francament, bastant
demagògic i que consider que no hi hem d’entrar.

Per tant, deim que, en aquest cas, en aquesta comissió no
donarem suport a les esmenes ni del Grup Parlamentari
Socialista, ni del Grup Parlamentari MÉS ni del Sr. Pastor i ja
continuarem el debat en sessió parlamentària.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Passam a la votació de les
esmenes parcials 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. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si cap grup no demana votació separada,
també votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor. 9 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, votació de les esmenes del diputat no adscrit Sr.
Pastor i Cabrer. 

Vots a favor? 
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Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor. 9 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara, abans d’acabar, els vull dir, senyors i senyores
diputats, que crec que saben que en la votació del text, de
l’articulat, ens hem deixat la votació de l’article 33, que hi ha
una nova redacció, ho havíem de votar i no ho hem votat. Per
tant, si els pareix bé, passam a votar-ho ara. 

Article 33, que és la de MÉS. Val? 

Idò, crec que s’aprovava per unanimitat, no és veritat? Idò,
queda aprovat per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i
fins demà. Bona nit a tots.
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