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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda. Benvinguts tots. Començarem la sessió d’avui
i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sr. President. Josep Maria Camps substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No n’hi ha més? Moltes gràcies.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 425 i 426/13.

Assisteix el conseller d’Hisenda i Pressupostos, Sr. José
Vicente Marí Bosó, acompanyat del Sr. Antoni Costa i Costa,
director general de Pressupostos; del director general del Tresor,
Miquel Miralles; i del Sr. Javier Colomar, cap de gabinet.

Tenim dues preguntes, que crec que el portaveu del Grup
Socialista ens havia dit d’ajuntar-les... Té la paraula per
confirmar-nos-ho.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, les preguntes 425/2013 i 426/2013, les
ajuntaríem en una única intervenció.

1) Pregunta RGE núm. 425/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació dels pressuposts de l'EPRTVIB (I).

2) Pregunta RGE núm. 426/134, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació dels pressuposts de l'EPRTVIB (II).

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò per formular la pregunta núm. 425/13, sobre
ampliació dels pressupostos de l’empresa pública Radiotelevisió
de les Illes Balears, i la 426/13, sobre ampliació dels
pressupostos, també, de l’empresa pública Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Bonet, el seu autor, per un temps de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquestes
preguntes, com hem dit, les unificarem, perquè en realitat
corresponen a un mateix tema, amb dues preguntes molt
concretes formulades per escrit en data 25 de gener del 2013, és
a dir, fa un any i mig. Per ventura, vist en perspectiva,
demanaríem quina actualitat tenen aquestes preguntes, i
precisament aquesta és la pregunta que ens feim nosaltres: què
motiva que no estiguin respostes un any i mig després?

Què les motiva? En el seu moment, les preguntes d’on va
agafar el crèdit per ampliar el pressupost d’IB3, el pressupost de
2012, i quina és la seva quantitat global, que serien preguntes
senzilles, va sorgir per la polèmica que s’havia iniciat el
desembre de 2012, quan es va conèixer que el pressupost d’IB3
s’havia ampliat al voltant de 12 milions d’euros, 12.700.000
euros. No entenem, per tant, per què no tenen resposta perquè
pràcticament tenen un caràcter tècnic; una d’elles simplement
demana de quins programes s’havia obtingut el finançament per
a l’ampliació d’aquest pressupost, i l’altra demanava la quantitat
total, que serien d’alguna manera les preguntes formulades per
canals parlamentaris ordinaris del que ja s’havia publicat en
premsa i el que en realitat vàrem opinar tots en aquell moment.

Per posar en antecedents, i per no formular simplement les
preguntes, el novembre de 2011, quan es debatien els
pressuposts de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aquest grup parlamentari ja va advertir al Sr. Gómez,
conseller de Presidència, en aquells moments director general
de l’ens públic, que els pressuposts d’IB3 per al 2012, que
sumaven un total de 30 milions d’euros, serien insuficients. En
el moment del debat, novembre de 2011, la resposta del Govern
va ser que IB3 seria viable amb un pressupost de 30 milions, a
pesar dels 80 milions d’euros de deute que arrossegava, i com
a resposta d’on trauria els doblers per assumir aquest deute
pendent que no estava dins el pressupost, el Sr. Director general
i conseller de Presidència ens va dir que treballarien per
augmentar els ingressos publicitaris. El resultat conegut va ser
el fracàs de les previsions, almenys d’aquesta explicació que
s’havia donat el novembre de 2011.

Per tant el desembre de 2011 el Govern incorpora, segons
informacions que tenim i que varen aparèixer a la premsa,
12.722.851 euros, que no sabem si és la dada correcta i exacta,
perquè com li dic no tenim la confirmació oficial, que hagués
estat la resposta a la segona d’aquestes preguntes. La majoria
d’aquestes partides que s’haurien incorporat per dotar de 12
milions d’euros més el pressupost d’IB3 provendrien, segons
informacions, d’agricultura i medi ambient, però també
d’educació o sanitat, o cooperació internacional, una informació
que va ser polèmica en el seu moment, contestada als mitjans,
que va motivar preguntes i debat a la Comissió de control
d’IB3. Per verificar que aquestes dades aparegudes en premsa
i que, ja dic, varen ser àmpliament centre de polèmica, vàrem
fer precisament aquestes preguntes. 
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A la polèmica en premsa a què ens referim, en el debat a
través dels mitjans, la resposta del Govern als mitjans de
comunicació no va ser la negació d’informació, sinó que, entre
cometes, no descartaven la privatització, i qualificaven aquestes
aportacions com a puntuals. Certament les aportacions varen ser
puntuals, es varen produir el desembre de 2012, sense
confirmació, com dic, perquè no vàrem tenir resposta a aquestes
preguntes, i si és així, perquè efectivament varen ser puntuals,
per què no s’ha respost a aquestes preguntes en un any i mig?
Han quedat dins un calaix? Suposam que no hi ha altre motiu
per no confirmar-les. Però és simplement per a la confirmació
de la informació que tenim per altres vies i que té la premsa, que
vostès fins al moment no han pogut o no han volgut donar, per
la qual cosa formulam aquestes preguntes escrites, avui amb
resposta oral davant aquesta comissió, i esper que així sigui, que
tenguem complida resposta avui, en compliment de l’obligació
que tenen com a govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar. Té un temps de deu minuts, però si es passa una
miqueta no el renyaré, li ho assegur.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Bonet. En primer lloc,
respecte de la contestació de les seves preguntes parlamentàries
i del temps que ha transcorregut des que el seu grup
parlamentari les va formular i la meva compareixença avui en
aquesta comissió, li vull dir que vostè sap perfectament que les
modificacions de crèdit es comuniquen trimestralment a aquest
parlament, i les modificacions de crèdit produïdes durant el
darrer trimestre de 2012 es varen comunicar el dia 24 de gener
de 2013, i allí consten, en aquest parlament, totes les
modificacions de crèdit operades, perquè efectivament es va
ampliar el pressupost de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears el darrer trimestre de 2012.

Per tant, si el Govern va complir amb la seva obligació de
comunicar trimestralment les modificacions de crèdit a aquest
parlament el dia 24 de gener i vostès varen formular la pregunta
el dia 25 de gener, idò en aquest ball de dies segurament tenim
el problema. Però també és veritat que segurament després
nosaltres vàrem considerar que les preguntes estaven
perfectament contestades, i en tot cas comparec jo avui
personalment en aquesta comissió per donar-los complida
resposta.

Passant a la contestació de les preguntes, i respecte de
l’import total de la modificació de crèdit operada..., quina ha
estat la quantia total en què s’ha ampliat el pressupost de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a finals de 2012, la
contestació és de 15.527.717,87 euros. I això es va fer via dues
modificacions de crèdit: una modificació de crèdit per import de
2.804.866,37, amb càrrec a la secció 11 -ara li desgranaré els
programes o la partida, encara que a la notificació que vàrem fer
el 23 de gener de 2013 consta tot-, i l’altra per import de
12.722.851,50 euros. Per tant el gruix d’aquestes dues

modificacions de crèdit, l’import total de la modificació de
crèdit operada, és de 15.527.717,87 euros.

Si vol li coment sumàriament les partides i els programes
afectats, que és al que es refereix la segona pregunta. Per tant,
bé, ja li he comentat que la modificació de 2.808.000 es fa amb
càrrec tota ella a les partides de la secció 11, Conselleria de
Presidència, i afecten els programes 313J, 134A..., bé, 313J
consells insulars, 134A famílies i institucions sense finalitat
lucrativa, 131B Fundació Balears a l’Exterior... Li ho puc
relatar, però ho té tot consignat a la modificació pressupostària
que es va comunicar el dia 24 de gener de l’any 2013. Afecta a
un seguit de partides; en global són 170 partides pressupostàries
que es modifiquen amb dues modificacions de crèdit, una de
2.804.000 euros i una altra de 12.722.000 euros. La de
2.804.000, totes amb càrrec a la secció 11, Conselleria de
Presidència, i la resta afecta a les diferents conselleries. Si vol
li puc comentar almenys les seccions: també de la secció 11, de
la secció 13, de la secció 12..., 14, que en aquell moment era
Vicepresidència Econòmica, 15, secció 16, 18..., pràcticament
les seccions de les diferents conselleries del Govern.

Sobre el fons un poquet de la qüestió, Sr. Bonet, vostè, si em
permet i per no ajustar-me només exclusivament a la
contestació, sobre el fons un poc de la qüestió, quina és l’opinió
del Govern respecte d’això? L’opinió del Govern respecte
d’això és que, com en tot, havíem de fer un procés de
credibilitat. La nostra comunitat autònoma havia de fer un
procés de credibilitat. Veníem fent incompliments
pressupostaris o del pressupost que aprovava el Parlament molt
desviats respecte del que presentaven al Parlament, presentaven
pressupostos amb un dèficit de l’1,3, i anàvem a un dèficit del
4,2; havíem de fer un procés de credibilitat en el pressupost de
la nostra comunitat i en l’execució pressupostària de la nostra
comunitat.

Jo crec que vostès i el seu grup parlamentari, que han estat
govern i varen ser govern a la darrera legislatura, també veien
que era necessari fer un cert procés de credibilitat, si ens
centram en aquesta matèria d’IB3; jo crec que en altres matèries
no tant, em permetrà la ironia, però en aquesta matèria d’IB3
vostès també eren conscients que s’havia de fer aquest procés de
credibilitat. De fet l’any 2008 el pressupost liquidat tant de la
televisió, de la ràdio com de l’ens va pujar a 100 milions
d’euros, amb un dèficit de 39 milions d’euros; es varen aportar
via endeutament net 30 milions d’euros; hi havia ampliació de
crèdit, no modificació de crèdit, no llevant d’altres partides, sinó
ampliació de crèdit, és a dir, contra deute, 25 milions més, 55
milions d’euros l’any 2008. L’any 2009 es varen fer 45 milions
d’euros d’endeutament net, més 24,8 d’ampliació de crèdit, més
l’assumpció per part de la comunitat autònoma de 169 milions
d’euros de deute d’IB3. L’any 2010 varen tornar a ampliar el
crèdit per 30 milions, però és veritat que de l’any 2009 a 2010
es va reduir el pressupost de 85 milions d’euros a 66, pressupost
que es va mantenir pràcticament igual l’any 2011. I l’any 2012
vàrem fer un pressupost de 30 milions d’euros, finalment va
acabar en 45, i l’any 2013 vàrem tornar a fer un pressupost de
30 milions d’euros i s’ha complert el pressupost de 30 milions
d’euros.
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Jo crec que era bo fer un procés de credibilitat sobretot amb
IB3, i l’hem fet, en una part començat per vostè i en altra part
acabat per nosaltres, i és el que hem hagut de fer, partint de la
base que el Govern de les Illes Balears va descartar la
privatització d’IB3, o el tancament d’IB3, partint de la base que
l’havíem de mantenir oberta, però havíem de mantenir oberta la
televisió que ens poguéssim pagar, igual que altres coses que
ens poguéssim pagar, i jo, com a responsable de la Conselleria
d’Hisenda, li he de dir dues coses; una: la modificació de crèdit
de l’any 2012 crec que és en certa manera més ajustada a la
bona pràctica pressupostària, treure el crèdit d’un costat per
passar-lo a un altre, que no ampliar crèdit contra deute, que no
sabem si concertarem; i, dues, també li he de dir que el procés
que s’ha fet amb IB3 dóna credibilitat tan a la televisió pública
com a la nostra comunitat, i poder complir el pressupost com ha
fet IB3 l’any 2013 és molt important, és molt important.

No sé si vol que..., bé, jo crec que fruit del debat podrem
comentar més coses, però bàsicament, i si vol també, creu que
li he d’ampliar alguna informació més estic a la seva disposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. En torn de rèplica intervé el Sr.
Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Serà més que suficient, Sr. President. Sr. Marí Bosó, la
intenció d’aquest diputat no és fer polèmica en aquest tema,
com pot imaginar, després d’un any i mig del tema. És més, és
un debat que no li correspon, a vostè, el model audiovisual o la
manera com es va gestionar. Vostè ha estat el gestor o ho va ser
el seu antecessor, i vostè i el seu equip, d’aquestes
modificacions de crèdit i no li qüestionaré la fórmula. És vera
que vostès..., millor modificar el crèdit que anar a un deute, sí,
potser sí.

Jo la crítica que vaig fer en el seu moment, a l’aprovació del
pressupost d’IB3 per a l’any 2012, va ser que no es va tenir en
compte el pla de viabilitat que s’havia aprovat durant la
legislatura anterior; hi havia un pla de viabilitat aprovat per
unanimitat del consell de direcció on curiosament el Sr. Aguiló,
vicepresident econòmic en aquell moment, era membre del
consell de direcció, que preveia precisament la reducció
progressiva d’aquest pressupost perquè IB3 tots sabem, i també
no és un tema a discutir de nou, que va néixer
sobredimensionada i va continuar sobredimensionada fins que
se li va començar a posar fre, a aquesta deriva, i el fre se li va
posar per unanimitat i per consens, i el final de l’anterior
legislatura va ser molt positiu per al model audiovisual. Jo crec
que en aquest sentit tots n’érem conscients, especialment en
devien ser conscients els que van ser consellers d’Hisenda, tant
els anteriors com els actuals, la Conselleria d’Hisenda, que va
assumir el deute d’IB3 però va obligar a l’ens a incorporar un
contracte programa en el seu moment, i quan es va aprovar la
Llei d’IB3 va introduir unes condicions draconianes de
compliment d’execució del pressupost, que després es va
modificar per les circumstàncies de què avui estam parlant.

Per tant li he de dir que evidentment nosaltres sempre hem
pensat que la gestió d’IB3 ha de ser directa, pública, que no
plantejàvem en cap moment la seva privatització; també
consideram que el pressupost s’havia d’equilibrar, però també
pensàvem en el 2011, i ho mantenim ara, que per arribar a
aquesta fita dels 32 milions que té de pressupost l’any 2014
s’havia de fer amb progressió, i no passar d’un pressupost de 66
a 30, com es va demostrar al final de l’any 2012 que no era
suficient, a part del que hagin pogut enviar vostès via decret de
proveïdors, com també -això sí que ho tenim en resposta- s’ha
fet del deute històric que havia heretat IB3.

Per tant, sense voler fer més polèmica sobre aquest tema,
l’objectiu d’aquest diputat, d’aquest grup parlamentari, era tenir
aquesta informació. És cert que per ventura per una altra via
l’haguéssim poguda obtenir; de totes maneres, com li dic, li
agraesc la informació i, en definitiva, consultarem els
documents que ens ha dit o si ens vol fer entrega de les còpies
que du vostè, ens és igual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. I en torn de contrarèplica, i per
tancar, té la paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc
minuts, també.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Bonet. Jo crec que
coincidim bàsicament en el fet que és veritat que havíem de fer
un esforç. Crec que el pensament del Govern de les Illes Balears
l’any 2012 era fer el màxim esforç, i al final és veritat que
vàrem haver d’ampliar el crèdit en 15 milions d’euros, però
passaven de 66 i a més encara teníem molt de deute a assumir.
Però aquest viatge segurament ens servirà a tots i servirà a la
nostra comunitat autònoma per veure que quan feim les coses,
pensam i les feim bé, idò en sortim tots millor, i en aquest sentit
el que he de dir és això.

Sí que és veritat que vàrem haver de fer modificacions de
crèdit, i les vàrem fer pensant en això, pensant que, bé, el que
s’imposava a IB3, passar de 66, que no eren 66, perquè a més hi
havia dèficits, alerta, a la liquidació després venien dèficits de
pressupost, passar a 30 era un..., però jo crec que és millor posar
les fites elevades per mirar d’arribar-hi, perquè si hi arribam
causam menor sofriment a tothom, no?, si tardam en arribar,
encara ens costa més. Escolti quan hem de fer les coses, millor
fer-les...i el més prest possible perquè així farem més via i
patirem menys tots.
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Aquesta és la consideració i evidentment el que vostè tengui
per conveni, jo li puc deixar aquí la còpia de les modificacions
de crèdit fetes que són les comunicades o si ho vol amb més
detall perquè..., per programes, és un poc... per partida, ho
tendrà encara més detallat, d’acord?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.

Vull agrair la presència aquí del Sr. Conseller i dels seus
acompanyants, bones tardes i donam per acabat aquest període
de comissions, de sessions, vull dir, així, que tenguin un bon
estiu tots i que venguin morenets i feliços el mes de setembre.
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