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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, si els sembla
començarem la sessió de la comissió d’avui. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, buenas tardes, Sr. Presidente, Alejandro Sanz sustituye
a Santiago Tadeo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miguel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per aquí?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, i no n’hi ha més. Abans de començar el primer
punt, he de dir que hi ha una esmena del Grup Popular...,
senyor...,. té la paraula

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President. Ja ho hem rallat també amb els portaveus dels
altres grups, és una esmena que es va aprovar en ponència, és la
RGE núm. 11316/14, del Grup Popular, i és un error, certament,
material on en el subconcepte, a la segona línia, en lloc de posar
“22.602" que era el correcte, vam posar “22.606", amb la qual
cosa simplement seria qüestió de corregir en el text del
Parlament, en el text del pressupost el 6 final per un 2.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Camps. Crec que tots els
portaveus havien manifestat que hi estaven d’acord. Sí? Idò
s’aprova aquesta rectificació per unanimitat, d’aquesta esmena.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10146/14, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

Idò passam a debatre l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 10146/14, de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2015.

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en 19 apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de ponència.
Així mateix es recorda que les possibles noves esmenes que es
presentin tendents a aconseguir un acord per aproximació entre
les esmenes ja formulades s’hauran de presentar per escrit.
També es comunica als grups parlamentaris que les votacions
es realitzaran al final de cada debat. 

Passam al text articulat, al debat núm. 1, l’articulat del
dictamen del projecte de llei. Aquesta presidència informa que
es realitzarà un únic debat de defensa conjunta de totes les
esmenes que es mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
de la RGE núm. 10703/14 a la 10761/14 té la paraula la Sra.
Aguiló, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquests són els darrers pressupostos d’aquesta legislatura i per
tant la darrera vegada que ens toca defensar davant la majoria
parlamentària del Grup Popular les nostres esmenes a l’articulat
de la llei de pressuposts.

Com hem fet en anys anteriors, defensarem en primer lloc
aquelles esmenes que tenen alguna relació amb temes de
personal, algunes de les quals hem dut cada any i, per això
mateix, reconeixem d’entrada que tenim poques esperances que
siguin acceptades i puguin prosperar. Som conscients que
mentre el Govern del Partit Popular disposi del suport de la
majoria parlamentària que té actualment el Grup Popular no
poden prosperar les nostres esmenes per més assenyades que
aquestes siguin, però les presentam igualment perquè quedi ben
clar quin és el nostre compromís de futur, convençuts com
estam que aquesta majoria parlamentària no es mantindrà durant
la propera legislatura.

Així, i començant com he dit per les esmenes que tenen
alguna relació amb temes de personal, les quals, com he dit,
hem dut cada any, pretenem que se suspengui per a l’any 2015
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 un càrrec polític.
L’explicació és la mateixa que la dels anys anteriors, mentre
continuï demanant sacrificis als empleats públics, mantenint
vigents retallades salarials i d’altres drets, és indigne i fins i tot
immoral no retallar aquest complement, el qual és vist per la
majoria dels empleats públics com a un privilegi absolutament
innecessari, especialment tal com està dissenyat a la nostra
legislació funcionarial. En anys de retallades aquesta hauria
d’haver estat la primera, haurien d’haver començat per aquí, no
ha estat possible fins ara, probablement no ho serà tampoc ara
perquè no confiam que prosperi aquesta esmena, però aquí
queda com el nostre compromís.

Tot i així també hem presentat una esmena únicament per
donar coherència a la regulació del complement retributiu per
a l’improbable cas que prosperi aquesta. No comptam que
prosperin cap de les dues.

Així mateix pretenem ,com en anys anteriors, posar un límit
a les retribucions funcionarials més elevades, ho hem dit cada
any i ho tornam dir avui, no té sentit que hi pugui haver sous
superiors als 100.000 euros a les administracions de les Illes
Balears, superiors al que té establert fins i tot el president
d’aquestes illes, quan es mantenen tants i tants de sous
mileuristes congelats. És per això que demanam novament que
el complement específic no pugui superar el triple de la quantia
establerta per al sou base del personal funcionari del grup A1.
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En el mateix sentit, hem fet una esmena a l’article 13 per
establir un màxim retributiu en relació amb el personal laboral
al servei dels ens públics del sector instrumental, del sector
públic instrumental. No hem aconseguit que la majoria
parlamentària ho aprovi en anys anteriors, probablement tampoc
no ho aprovaran ara, però aquí queden aquestes esmenes amb el
nostre compromís de formular-les novament quan la majoria
parlamentària ho faci possible.

També hem fet una esmena de supressió perquè consideram
que el contingut de la lletra c) de l’article 12.1 és d’una obvietat
innecessària, perquè ens sembla del tot inadequat preveure
excepcionalitats que, en mans d’un govern com aquest, poden
significar privilegis indesitjables.

Tampoc no és una novetat que pretenem assegurar que el
complement de residència que perceben els alts càrrecs que
provenen de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera es pagui
a qui realment és resident a aquestes illes i no ha estat
empadronat a Mallorca com a mínim en els tres anys
immediatament anteriors al nomenament; ni ho és l’esmena que
pretén modificar l’inici de la redacció del primer paràgraf de
l’article 16.3, en el sentit de suprimir la referència als membres
del Govern, atès que aquesta resulta ser una condició
impossible. 

Aquesta esmena la podrien acceptar, senyores i senyors
diputats del Grup Popular, ja que és del tot lògica, segurament
ni se n’han adonat que en cas que un membre del Govern sigui
nomenat per tenir una destinació fora de les Illes Balears
immediatament deixarà de ser-ho, per tant, és un text, és una
condició impossible que un membre del Govern es mantengui
com a tal amb una destinació fora de les Illes Balears. Per tant,
si l’acceptassin, el text milloraria tècnicament. Ens limitam a
proposar que s’iniciï el paràgraf amb l’expressió “Els alts
càrrecs que siguin residents a les Illes Balears en el moment que
siguin nomenats per ocupar un càrrec amb destinació fora de les
Illes Balears...”, en lloc de començar dient “Els membres del
Govern i els alts càrrecs...”. És simplement una esmena tècnica,
però tampoc no comptam ni esperam que sigui aprovada pel
Grup Parlamentari Popular, perquè ja ens ha acostumat que de
l’oposició no accepta ni allò que té lògica.

També pretenem suprimir el contingut del punt 4 de l’article
16 que estableix dietes parlamentàries als membres del Govern.
Aquesta esmena l’hem presentada altres anys i tampoc no
confiam que prosperi ara, però quedi també com a un
compromís dels socialistes de cara al futur.

En les esmenes a l’article 17 proposam precisament que les
dietes que es perceben per assistència als consells
d’administració i als òrgan colAlegiats de direcció es redueixin
a 50 euros com a màxim. També aquestes esmenes les hem
presentades en anys anteriors i tampoc no han prosperat ni
esperam que prosperin. Quant al futur els socialistes som
conscients que seran molt els canvis que s’hauran de fer en
relació amb els consells d’administració de les empreses
públiques i la seva composició i allò que és un compromís de
futur és que les dietes se suprimeixin definitivament per als
membres del Govern i per als alts càrrecs.

Hem fet un seguit d’esmenes també referides totes a l’article
18 i amb aquestes pretenem establir un termini d’aprovació de
les ofertes públiques d’ocupació ,perquè ja comença a ser hora
que se n’aprovi alguna durant aquesta legislatura, i cal que
s’estableixi una obligació legal perquè el Govern ho faci, tot i
que és una obligació que ja es dóna a l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i a la Llei de funció pública, però no
s’acompleix. I voldríem que fossin aprovades les ofertes
públiques dins el primer trimestre del 2015 a fi i efecte que el
Govern que sorgeixi de les properes eleccions les pugui
executar immediatament.

També pretenem, amb les esmenes a l’article 18, suprimir la
regla general de suspensió del nomenament i la pròrroga de
personal funcionari interí o del personal estatutari al servei de
la sanitat pública o del personal interí docent o del personal
laboral temporal, i possibilitar-la en aquests casos en què es
justifiqui la necessitat inajornable. Aquesta és una esmena que
simplement canvia el sentit de la redacció, és a dir, la regla
general no ha de ser la suspensió, la regla general ha de ser que
és possible, certament, quan la necessitat... es pugui justificar
com a inajornable.

També amb aquestes esmenes intentam possibilitar que els
programes de caràcter temporal a través dels quals resulta
possible el nomenament del personal funcionari interí que s’hi
vincula o de personal laboral temporal que s’hi vincula, que en
principi haurien de finalitzar abans de 31 de desembre de 2015,
d’acord amb allò que estableix la nostra legislació de funció
pública, puguin tenir una durada de tres anys prorrogables per
dotze mesos més, tal com estableix avui l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, en lloc de dos anys prorrogables únicament
per un any més, com diu la Llei de funció pública autonòmica.

I això ho fem ateses les especials circumstàncies viscudes en
aquests darrers anys. Aquesta esmena s’explica precisament per
això, aquesta modalitat de nomenament de personal interí neix
a l’Estatut bàsic del 2007 i és recull a la nostra Llei de funció
pública també en 2007. Inicialment l’Estatut bàsic no va establir
cap límit temporal, però la nostra llei sí, dos anys més un. La
idea era que aquests programes no s’eternitzassin i no
determinassin a la llarga l’establiment d’un sistema de
temporalitat en l’ocupació pública no volgut per la llei, sistemes
de temporalitat que sempre es produeixen quan governa el Partit
Popular, no sé..., no puc entendre o em costa entendre i explicar,
si no és per mantenir xarxes clientelars, aquesta dèria que té el
Grup Popular que quan governa es consolida el sistema de
temporalitat i d’aquesta manera es té controlat el personal interí,
en lloc de dur a terme, com és obligat, ofertes públiques anuals
i convocatòries anuals d’ocupació.
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És així que la nostra llei va decidir limitar la durada dels
programes a dos anys prorrogables per un any més amb la idea
d’evitar aquesta temporalitat no volguda i pensant que en tres
anys hi hauria temps més que suficient per comprovar si era
d’interès general el manteniment indefinit de les funcions i
serveis de què consta cada programa, cas en el qual allò correcte
era dur a terme la dotació de personal estructural i si no
suspendre el programa definitivament.

La situació excepcional d’aquests darrers anys en què el
nomenament de personal interí s’ha suspès, tant si resultava
necessari com si no, ha fet que aquesta reflexió no hagi estat
possible en cap dels programes que actualment vigeixen. A això
s’hi ha d’afegir el fet que una recent modificació de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, el setembre passat, ha establert també
una temporalitat per a aquests programes, però superior en un
any de la nostra llei. Ara l’EBEP estableix que els programes
temporals podran tenir una durada de tres anys prorrogables fins
a dotze mesos més. 

Nosaltres presentam aquesta esmena atès que encara no s’ha
fet l’adaptació de la nostra llei de funció pública a l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la plantejam de dues maneres:
aquesta que ara defens afectaria únicament els programes que
haguessin de finalitzar abans de 31 de desembre de 2015, o bé,
si ho prefereixen, també hem presentat una esmena mitjançant
la qual es podria modificar la legislació de funció pública en el
sentit de l’EBEP. Si vostès estan disposats a acceptar alguna
d’aquestes dues esmenes, nosaltres estaríem també disposats a
transaccionar el seu contingut.

En qualsevol cas, amb alguna de les dues esmenes podríem
resoldre el problema d’aquells programes que són a punt
d’acabar, alguns dels quals abans de 31 de desembre d’enguany,
que resulten ser necessaris i que per imperatiu legal, per
imperatiu de la normativa de pressuposts que ha vigit fins ara,
no han pogut ser establerts de manera estructural com a una
funció no temporal assumida per l’administració.

En consonància amb aquestes dues esmenes, també en
proposam altres dues a la disposició final i última de la llei
mitjançant les quals pretenem modificar l’entrada en vigor
d’aquesta previsió concreta a fi i efecte que els programes que
haguessin d’acabar abans de dia 31 de desembre del 2014
puguin ser prorrogats legalment abans de finalitzar aquesta
anualitat pressupostària.

Hem presentat també esmenes de supressió mitjançant les
quals pretenem suprimir els articles 21, 22, 23 i 24 que són
alguns dels que reflecteixen de manera més palesa les retallades
retributives que es mantenen per als empleats públics també el
2015. Això, malgrat que el Partit Popular continua dient que les
coses milloren o, el que és pitjor, mentre el Partit Popular es
nega a retallar els privilegis dels membres del Govern, dels alts
càrrecs o d’aquells que han ocupat alts càrrecs o d’aquells que
tenen sous superiors a 100.000 euros.

La nostra segona esmena a l’article 24 la retiram, atès que
amb aquesta... i comptant que no ens acceptarien l’esmena de
supressió a l’article 24, preteníem modificar-lo per incorporar
l’ajut als estudis dels fills dels empleats públics i aquesta
previsió ja ha estat incorporada en ponència.

També hem presentat esmenes de supressió i de modificació
de les disposicions finals, onzena, de supressió, i catorzena, de
modificació, perquè entenem que no és adequat que una llei es
dediqui a modificar reglaments. Les modificacions dels
reglaments s’han de fer d’acord amb el procediment establert a
la legislació vigent i amb aquesta disposició allò que fan és
evitar aquest procediment, és evitar la tramitació administrativa,
és evitar haver de donar-li publicitat, haver de demanar els
informes imprescindibles, haver d’anar al Consell Consultiu,
etc. Això ens sembla inacceptable i com cada any ens hi
oposam.

També hem presentat esmenes per proposar, un any més, la
modificació de la Llei de funció pública de les Illes Balears en
aspectes que tenen incidència pressupostària com és el de les
retribucions. N’hem fet dues: d’una part, pretenem que la
limitació del complement específic al triple del sou base no
sigui només per al personal de l’Administració autonòmica, sinó
que arribi a totes les administracions i institucions de les Illes
Balears. La segona modificació és per corregir un error material
d’origen i és una vergonya que després de tants d’anys no
haguem aconseguit corregir-lo, fa referència a la definició del
complement de productivitat. La llei vigent fa la mateixa
definició per al complement de productivitat i el complement
específic i són dos complements diferents que tenen definicions
diferents a l’EBEP.

Nosaltres el que proposam és incloure la redacció correcta,
la que té l’EBEP. Fins ara ens posaven com a excusa per no
acceptar aquesta modificació que vostès farien una modificació
de la legislació de funció pública per adaptar-la, però no ho han
fet. La llei és del 2007, som el 2014, és una vergonya que
tenguem un error material i que aquest parlament no hagi estat
capaç de posar-se d’acord ni tan sols en una cosa tan simple
com és corregir un error material de la llei i que els dos
complements siguin definits correctament a la legislació de la
funció pública autonòmica. Tampoc no esperam que enguany
ens l’acceptin.

En l’altra proposta de modificació de la Llei de funció
pública, a més de les esmenes en el sentit que hem parlat, ens
hem referit també a la possibilitat de modificar els programes
temporals perquè puguin tenir la durada que estableix l’Estatut
bàsic de l’empleat públic des del passat mes de setembre, és a
dir, una durada que ha establert la majoria parlamentària que el
Partit Popular té a les Corts Generals, per tant, una durada que
vostès han defensat a les Corts Generals.

Finalment i per acabar, també enguany demanam una
vegada més que s’acabi la suspensió de la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears. 

No tenim molta confiança que prosperi cap de les nostres
esmenes, ja ens tenen vostès acostumats al no a qualsevol
proposta que vengui del nostre costat, amb vostès el consens és
impossible, però queden les esmenes com a un compromís dels
socialistes.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS, de la RGE núm. 11113/14 a 11166/14,
té la paraula el Sr. Barceló, per un temps de quinze minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, per entrar ja directament
a les esmenes, proposam tot un seguit de títols i capítols que
s’han de suprimir, per estar-hi en desacord, em referiré a
aquelles per ventura més destacades, concretament es parla que
hi ha una recuperació econòmica, el Govern es permet mantenir
o fer una reforma fiscal amb tota una sèrie de rebaixes i el
discurs oficial és que hem entrat ja dins aquesta recuperació
econòmica, però a l’hora de recuperar la paga extraordinària es
parla només d’una recuperació d’una quarta part i consideram
que els treballadors públics tenen el dret a recuperar la totalitat
de la paga extraordinària que va ser eliminada el 2012.

També tornam a insistir en la supressió de les dietes del
Govern, dels membres del Govern, per assistència al Parlament
de les Illes Balears. Entenem que l’assistència al Parlament per
part dels membres del Govern forma part de la seva feina i per
tant, no han de tenir dietes per assistència. I quant a les dietes
per assistència a consells d’administració d’entitats empresarials
del Govern, consideram que també forma part de la seva feina
i per tant, els membres del Govern i alts càrrecs no haurien de
cobrar aquestes dietes, així com el personal al servei de
l’administració o el personal al servei del sector públic, si
aquestes reunions se celebren dins l’horari habitual de feina,
tampoc no haurien de percebre dietes per assistència en aquest
darrer cas.

També presentam una esmena, similar en aquest cas a la que
ha presentat el Partit Socialista, quant als programes temporals
que finalitzen abans de 31 de desembre del 2015, en què el
termini d’execució dels programes és de tres anys, proposam
que els programes tenguin una execució de tres anys i que el
Consell de Govern pugui autoritzar una ampliació de fins a 12
mesos més, amb els informes previs necessaris.

Després també tots els articles que fan referència a la
suspensió de drets retributius, retallades de personal, la carrera
administrativa del personal sanitari, els pactes retributius en
educació, les prestacions d’acció social i altres, consideram que
s’han de suprimir en la mateixa línia que dèiem abans. Si som
en aquests moments en una etapa que hem superat la recessió i
hem sortit de la crisi i ens podem permetre el luxe de fer un
pressupost expansiu, no té sentit continuar amb aquestes
retallades en el concepte retributiu de qüestions que estaven
pactades en el passat, especialment per al personal educatiu i
sanitari, però també per a la resta.

També proposam incrementar el fons que es dedica als
municipis, del 0,3 al 0,7.

També proposam eliminar la taxa fiscal del joc, que és del
cent per cent.

Proposam també que la informació lliurada al Parlament
sigui sempre pública i accessible a la ciutadania.

També proposam un seguit de bonificacions sobre la quota
tributària a determinades operacions de modificacions de
préstecs i crèdits hipotecaris, bàsicament per a aquella gent que
en aquest moment hagi de dur a terme transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.

Proposam també suprimir una sèrie de bonificacions de
taxes que fan referència al joc i casinos que proposa el Partit
Popular. Consideram que el sector del joc ha de pagar, no ha
d’estar exempt com es pretén per part del Govern de les Illes
Balears.

Així mateix proposam la modificació de l’escala autonòmica
de l’IRPF. L’escala que proposa el Govern és una escala que té
en compte la situació de les rendes més baixes i de les rendes
més altes, però s’ha oblidat de les rendes mitjanes les quals són
més castigades, curiosament, del que ja ho eren. Per tant,
proposam una redistribució d’aquesta escala autonòmica de
l’IRPF que realment beneficiï les rendes baixes i les rendes
mitjanes i que les rendes més altes paguin més.

També quant a les deduccions que es proposen, en aquest
cas per a estudis de llengües estrangeres, allà on diu: “100
euros” consideram que hauria de dir “300 euros”, i on la base
imposable diu “que no superi l’import de 25.000 euros en cas de
tributació conjunta”, hauria de dir “40.000 euros en cas de
tributació conjunta”. Per què fem aquesta esmena? Perquè la
pretensió que fa el Govern de les Illes Balears de fer una
deducció per a estudis, en aquest cas d’una llengua estrangera,
és absolutament anecdòtica, tal i com està plantejada.
Pràcticament ningú no se’n podrà beneficiar i els pocs que se’n
podran beneficiar, realment 100 euros per fill, tothom sap que
els estudis de llengües estrangeres són prou més cars i, per tant,
suposa un percentatge ínfim el que es pretén incorporar com a
deducció. Per tant, per no caure en el ridícul del que en aquest
moment planteja el Govern, proposam millorar-ho.

El mateix passaria en el cas de les deduccions que
s’estableixen en el cas d’energies renovables, que es plantegi,
per part del Govern, una deducció del 15%, perdó, en el cas
d’investigació -en el cas d’investigació-, una deducció del 15%,
nosaltres consideram que la deducció hauria de ser del 25% del
total de les donacions, perquè no quedi també com una qüestió
absolutament anecdòtica.

Per altra banda, també proposam evidentment eliminar el
punt en què es vol afavorir l’impost de patrimoni, que el Govern
pretén que paguin els patrimonis a partir de 800.000 euros en
lloc de 700.000 euros, consideram que s’ha de reconduir al que
ja hi havia previst.
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I quant al tema de deduccions, proposam introduir el fet de
cursar estudis universitaris fora de l’illa, qüestió que ja hem
intentat avui matí i que no ha estat possible, però hem presentat
una esmena, per tal que es pugui admetre també a través de la
Llei de pressuposts.

I finalment, també proposam suprimir tot un seguit de taxes,
com la de valoració de discapacitat, la taxa per la valoració del
grau de dependència, la taxa per expedició de la targeta sanitària
individual, que el Govern de les Illes Balears manté. En el cas
de les taxes per valoració de discapacitat i grau de dependència
els aplica una bonificació del cent per cent, però manté la taxa.
I per tant, nosaltres consideram que el que s’hauria de fer no és
bonificar-la, sinó fer desaparèixer aquestes taxes.

Aquestes són en resum les més importants que hem
presentat i que esperam que hi hagi un consens perquè siguin
aprovades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I en torn contra de les esmenes té la
paraula el Sr. Camps, també per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. De les esmenes que s’han
comentat, faré alguns comentaris. Per exemple, les esmenes a la
totalitat, que en certa manera són a la totalitat, del Grup MÉS,
RGE núm. 11130, 11133, 11134, 11150, 11153, que fan
referència a la supressió de títols sencers, són en certa manera
esmenes a la totalitat i per tant crec que no tenen raó de ser a un
debat d’esmenes parcials on presenten supressió pràcticament
de la llei sencera, sense una alternativa a la llei. Per tant,
consideram que lògicament no els podem aprovar de cap de les
maneres, perquè suposaria la retirada de facto de la llei.

Altres qüestions, per exemple i n’hem fet el comentari, altres
vegades també s’ha comentat, el fons de contingència, una
esmena també de supressió per part del Grup MÉS, del fons de
contingència, quan és una qüestió que està establerta per llei,
per la Llei Orgànica 2/2012, de dia 27 d’abril, i per tant no en
podem fugir d’establir un fons de contingència en els
pressuposts. Aprovar una esmena que és ilAlegal tampoc ens
sembla massa coherent. Per tant, l’esmena RGE núm. 11132 no
la podríem aprovar de cap de les maneres.

Tampoc no podem aprovar l’esmena del Grup Socialista,
que demana que els romanents de crèdit del fons de
contingència, que no s’utilitzin a 31 de desembre del 2015, es
puguin incorporar a l’exercici següent. Tampoc no la podríem
acceptar perquè seria una esmena que va en contra de la pròpia
naturalesa del fons de contingència, tal com ve previst a la
legislació estatal.

Hi ha moltes esmenes que o bé van en contra de la llei, o bé
van en contra de la Llei de pressuposts de 2015 de l’Estat, que
bé no corresponen a una llei de pressuposts i per tant, haurien de
ser..., per exemple, hi ha moltes esmenes, i la Sra. Aguiló n’ha
fet referència, que fan referència a modificar la Llei de funció
pública. Han tingut quatre anys per presentar una proposició de
llei per modificar la Llei de funció pública, idò no, el que fa és
cada any presentar les mateixes esmenes per modificar la Llei

de funció pública en els pressuposts de la comunitat. Sra.
Aguiló, presenti una proposta de modificació de la Llei de
funció pública allà on correspon, en el Parlament, i no vengui
cada any amb les mateixes esmenes que intenten modificar la
Llei de funció pública.

Despeses de personal. Les esmenes que fan referència a
despeses de personal les votarem en contra. Moltes d’elles, com
molt bé ha dit la Sra. Aguiló, repetides d’altres anys. Però les
rebutjarem perquè, com ja he dit, algunes són obertament
contràries al que ve marcat pel projecte de llei de pressuposts
generals de l’Estat per al 2015; altres obertament contràries a la
legislació estatal i altres perquè, repetesc, la Llei de pressuposts
no és l’instrument jurídic adequat per regular el que es demana
i que, en tot cas, correspondria a una futura llei de funció
pública.

Recuperació parcial de la paga extraordinària 2012. Si avui
podem posar en els pressuposts la recuperació parcial de la paga
extraordinària del 2012, delimitada en 44 dies, és a dir el
24,04%, és perquè hem fet els deures i perquè tenim liquidesa
suficient per poder-ho pagar. Cosa que no passava abans, cosa
que algunes comunitats autònomes no poden fer. Cosa que
algunes comunitats autònomes és que no han pagat la paga
doble de Nadal ni de 2012, ni de 2013, ni pagaran la del 2014.
Per tant, si avui podem posar açò en el pressuposts és perquè
hem fet els deures i hem fet les coses ben fetes. Però és que a
més, les esmenes que fan referència a aquesta qüestió, les RGE
núm. 11135, 11136 i 11137 del Grup MÉS no les podem
aprovar, perquè pagar parcialment la paga doble del 2012,
aquests 44 dies, és el que ve establert al projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat 2015. I nosaltres no podem
superar aquest llindar, és així.

Després hi ha l’eterna esmena d’indemnització dels
membres del Govern i alts càrrecs quan vénen als plens, quan
vénen a les comissions. El dia que els consellers de l’anterior
legislatura venguin amb un paperet amb l’ingrés a un compte de
la comunitat autònoma del que van cobrar de dietes a l’anterior
legislatura, aquest dia en podrem rallar. El que no pot ser és que
vostès, a més la Sra. Aguiló ens rallava, i ho he apuntat aquí,
que açò és un compromís de cara al futur. No, no, un
compromís previ també, escoltin, si tant desastrós és que cobrin
dietes, supòs que també era desastrós cobrar dietes l’anterior
legislatura. I per tant, els consellers vindran amb els doblers
damunt la taula i diran, tornam aquests doblers que creim que
no hauríem d’haver cobrat. El dia que facin açò seran creïbles,
però el que no poden fer són esmenes que no són creïbles.
Aquesta és la qüestió.
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Altres qüestions. Jo crec que és molt important i aquests
pressuposts precisament suposen un punt d’inflexió en
determinades qüestions, els pressuposts del 2015 fan un esforç
importantíssim per recuperar beneficis econòmics del personal
al servei de la comunitat autònoma, que havien estat suspesos
precisament perquè la crisi obligava a suspendre aquests
beneficis econòmics. I aquí hem de tenir en compte per exemple
les excepcions que posam a l’article 20 i a l’article 24. A més a
més de les esmenes aprovades, que el Grup Popular ha
presentat, als articles 21, 22 i 23, que possibiliten que en el
darrer trimestre del 2015 es puguin desplegar a efectes
econòmics, els acords relatius a carrera professional, i evitar
així també haver d’esperar a l’any 2016. Per tant, consideram
que l’esforç que fa aquest Govern en aquesta qüestió és
suficient. Tant de bo poguéssim fer més, tant de bo poguéssim
tornar recuperar aquests beneficis econòmics, aquestes
retribucions, aquests complements que es cobraven fa uns anys,
tant de bo fos així, no ho podem fer, perquè nosaltres volem
pagar les coses, les volem pagar. Gastam, però pagam. Per tant,
no podem acceptar de cap de les maneres totes les esmenes que
fan referència a aquesta qüestió.

Altres qüestions també, per exemple també ho hem
comentat, la recuperació del Consell Econòmic i Social. No ho
farem. També hi ha una esmena sobre la recuperació del
Defensor de l’usuari. Ho hem explicat any rera any, es va
prendre aquesta mesura precisament per una qüestió
d’austeritat, de control de la despesa, d’evitar despeses
supèrflues. El dia que puguem tornar recuperar el Consell
Econòmic i Social, el dia que puguem tornar recuperar el
Defensor de l’Usuari, veig que no han comentat el Consell de la
Joventut, el dia que tot açò es pugui recuperar, doncs ja es
recuperarà. En aquests moments hem de continuar amb uns
pressuposts restrictius. Hem de pensar que els pressuposts del
2015 són 30 milions per davall que el pressupost del 2010, que
el pressupost del 2010, segons el pacte de progrés eren uns
pressupost súper restrictius. Els del 2010 eren restrictius, si
nosaltres tenim 30 milions menys seran encara més súper-
restrictius.

Reforma fiscal. Mirin, un exemple, l’escala autonòmica de
l’IRPF, abans, un que cobrava 10.000 euros li cobraven un 12%,
ara li cobraran un 9,5%. Un que abans cobrava 18.000 euros
havia de pagar un 14%, ara un 11,75%. Un que abans cobrava
35.000 euros pagava un 18,5% i ara un 17,75%. Un que abans
cobrava 55.000 euros, pagava un 21,5% i ara un 19,5%. Són
dades, és a dir, és una reforma fiscal pensada precisament per
beneficiar les rendes baixes i les rendes mitjanes. Es miri per on
es vulgui mirar, aquesta és una qüestió claríssima, en tot cas,
benvinguts siguin a voler millorar la reforma fiscal, benvinguts
siguin en aquesta línia de reducció de la pressió fiscal sobre els
ciutadans, benvinguts, perquè vostès fins fa no res, la seva única
obsessió era aclaparar d’impostos els ciutadans. Per tant,
benvinguts siguin, que avui presentin propostes encara de
reducció d’aquestes qüestions.

Un altre tema que també m’agradaria ressaltar, 47 taxes
seran bonificades al cent per cent i la resta seran bonificades un
20%. Jo crec que és una qüestió importantíssima,
importantíssima, i que per tant, també beneficia els ciutadans.
Som davant d’uns pressuposts que beneficien claríssimament els
ciutadans, davallam impostos, davallam taxes, recuperam
complements per als treballadors del sector públic. 

Escoltin, certament jo crec que, i ho vam dir l’any passat i
ho tornam dir, moltes de les esmenes són copiar y pegar.
Moltes esmenes no tenen res a veure amb els pressuposts, hi ha
altres qüestions com per exemple..., és que ens demanen aprovar
ilAlegalitats, en el fons ens demanen aprovar ilAlegalitats. Per
exemple, el cèntim sanitari, que hi ha una esmena del Partit
Socialista, l’antic impost sobre vendes minoristes, el cèntim
sanitari, aquest impost es va integrar dins l’impost especial
sobre hidrocarburs, va quedar derogat l’article 9 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i d’ordre social. Què abans sí que podies afectar aquells doblers
a temes de medi ambient i sanitat? Sí, però ara no ho podem fer.
Ara les comunitats autònomes no poden regular aquests
aspectes dels tributs cedits, perquè, en certa manera, ens hem de
regir pel principi general de no afectació. 

No sé si tenc, o vaig bé de temps? Em queden tres minuts!

Bé. Una altra qüestió, també hi ha una esmena a l’exposició
de motius, del Grup MÉS, la qual en absolut no podem aprovar,
per desproporcionada, perquè inclou termes que són insòlits o
serien insòlits a una llei, a un text legal, i perquè consideram
que en absolut no es correspon amb la realitat, tampoc no
l’acceptaríem.

Una altra esmena, per exemple la RGE núm. 11155, de
MÉS, que també demana que la CAIB es reservi el dret a litigar
davant l’administració central quan les inversions
territorialitzades dels pressuposts generals situïn Balears en
inferioritat de condicions respecte de la resta de comunitats
autònomes, o que es pugui recórrer al Tribunal Constitucional.
És que aquest dret ja el tenim, no aporta res aquesta esmena, el
dret a poder litigar en qualsevol moment i en qualsevol qüestió
ja el tenim, el dret de poder recórrer al Tribunal Constitucional
ja el tenim, no fa falta que hi hagi una esmena o un punt a una
llei que ens ho prevegi, ja hi és, és innecessària totalment
aquesta esmena.

Una altra esmena, també de MÉS, la RGE núm. 11151, que
demana que aquelles entitats, aquesta també em sembla que és
repetida de l’any passat, que una entitat financera que financiï
la comunitat autònoma sigui automàticament obligada a
finançar entitats del tercer sector que siguin subvencionades pel
Govern. Açò és un intervencionisme totalment ilAlògic en el
segle XXI, tal vegada a Veneçuela o Cuba sigui normal, però en
el segle XXI, amb les lleis de mercat que tenim, no és lògic una
esmena d’aquesta mena. I en qualsevol cas, tampoc la comunitat
autònoma no té potestat suficient per poder-ho regular, hauria
de ser una legislació a nivell nacional que legislés sobre aquesta
qüestió.

Una altra qüestió que, bé, que normalment hi feien molt
d’èmfasi i que enguany veig que ha passat totalment
desapercebuda és quan demanen, el mateix de cada any, de totes
formes és el copiar y pegar de sempre, demanen que el
percentatge mínim del fons de colAlaboració econòmica amb les
entitats locals que passi del 0,3 al 0,7%. I, per què no al 0,8? O
al 0,10? És a dir, tant de bo hi poguéssim arribar, és la qüestió
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de sempre, és a dir, estam amb pressuposts que encara són
restrictius. De totes formes, ja els dic, és a dir, el 0,3 és un
mínim i, evidentment, és a dir, se supera aquesta quantitat, però
no podem, per responsabilitat, idò, aprovar aquestes esmenes
perquè, és a dir, per responsabilitat entenem que hem de
continuar amb aquesta política i amb aquesta línia d’austeritat
i de política de contenció on tots, el Govern el primer, però
també les entitats locals, també els consells insulars s’han
d’estrènyer el cinturó. Encara, encara estam en una situació de
restriccions econòmiques. Açò que diuen que tenim un
pressupost expansiu, no és cert, no és cert. 

En principi crec que, més o manco, ho hem contestat tot i
hem fet un comentari de totes les esmenes, ja dic, en principi
avui, almenys, en aquesta comissió nosaltres votarem en contra
de totes les esmenes que han presentat els grups de l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, la meva companya, la Sra.
Aguiló, ha fet referència a totes les esmenes que bàsicament
feien referència al tema del personal de l’administració pública
i jo ara, encara que sigui breument i de forma resumida, em
referiré a totes les esmenes que tenim presentades, més de caire
tributari i fiscal. D’algunes d’elles el Sr. Camps, en la seva
primera intervenció, ja s’hi ha referit, però abans d’entrar
directament a aquestes, no volia deixar passar una resposta a un
plantejament que fa el Sr. Camps, quan parlam de les dietes dels
membres del Govern per assistència al Parlament, diu que
perquè no...que quan els antics membres de governs anteriors
posin dins un sobre el que cobraren i ho tornin, que això dels
sobres els agrada molt, idò, llavors s’ho creuran. Miri, abans no
s’aplicaven les retallades salvatges a determinats colAlectius que
han aplicat vostès, com que són vostès els que han aplicat
aquesta política de retallades salvatges, són vostès els que han
de colAlaborar també i ser també, rebre, d’alguna manera,
aquestes retallades, i aquesta és una manera, com una altra, que
es faci efectiva aquesta idea.

El Sr. Camps també parlava del tema del cèntim sanitari
dient, d’alguna manera, donava a entendre que no era possible.
Jo sé perfectament què va passar, vostès ho saben millor
segurament perquè va ser el seu govern qui es va equivocar en
el seu moment i qui va haver de rebre una clatellada per part del
ministeri perquè havia duplicat els descomptes en aquest tema
del cèntim sanitari. Nosaltres l’únic que li dèiem és que allò que
s’ingressa pel que abans era, i es catalogava com a tal, cèntim
sanitari que es continua aportant per una altra via, que existeixi
un compromís per part del Govern que es destinarà com a
despesa a inversions sanitàries. Això no és impossible, no és
impossible. Per tant, si no ho volen aprovar, està molt bé, però
no és impossible. 

Entrant directament al tema purament tributari, feim grups
d’esmenes que plantegen eliminació de taxes, eliminació de
deduccions, modificació de tipus aplicables, supressió de
determinades modificacions que vostès plantegen i recuperació
de determinades institucions. Ha parlat el Sr. Camps també del
tema del Consell Econòmic i Social, ja ho ha dit la meva
companya, la Sra. Aguiló, no ho repetiré, però ha parlat també
de la figura del Defensor dels Usuaris, que nosaltres proposam
que es recuperi. Vostè diu que és per un tema d’austeritat, és
fals, no és un tema d’austeritat, el que es va fer ara va ser
eliminar aquesta figura per eliminar obstacles, per no quedar en
evidència davant les retallades salvatges de les quals parlava
abans i que afecten directament els pacients d’aquesta comunitat
autònoma i que avui per avui no tenen cap institució o
organisme que els pugui representar davant l’administració.

Proposam també la supressió d’una modificació que és la
cessió de béns immobles a canvi de pensió d’aliments vitalícia.
Aquesta és una proposta que si realment un no llegeix el seu
contingut podríem entendre i dir, mira, és una bona idea, però
és que no és tal, perquè quan un va llavors a la lletra petita i
entra, per exemple, se sàpiguen veure els valors d’aquests béns
immobles que s’han de cedir i un veu que no pot ser inferior a
300.000 euros, diu, però de qui parlam? A qui hem d’afavorir?
Un bé immoble per valor de més de 300.000 euros no es tenen
segons quines necessitats, i al final això no pot ser més que una
porta oberta a seguir amb pràctiques de corrupteles que no tenen
cap sentit i que aquesta modificació podria permetre.

L’eliminació de taxes, proposam eliminar revisions de grau
de dependència i de grau de discapacitat, ho ha dit el senyor...
Biel, no...

(Se sent una veu de fons que diu: “Barceló”)

... el Sr. Barceló, ara no em sortia, que, efectivament, vostès
proposen la bonificació del cent per cent, però jo, a més, els dic
una cosa, si realment vostès diuen que aquest pressupost de
2015 no és un pressupost electoralista, que és el que defensam
nosaltres, que sí ho és, si no ho és no bonifiquin, eliminin,
perquè el que fan vostès és dir, bé, enguany, 2015, no pagaran,
però potser el 2016, com que està aquí, simplement en no
bonificar-ho tornen a tenir l’obligació de pagar-ho. No és això
que s’ha de fer, han de ser justos, han d’anar per una altra via.

També, la targeta sanitària, la bonifiquin el 20%, no, el que
hem de fer és eliminar-la, ja ho hem comentat més d’una ocasió,
no té cap raó de ser aquesta targeta sanitària, és una simple
proposta per cobrar a tots els ciutadans d’aquestes illes, no
serveix per a res més, no té cap efecte diferent a quan no hi
havia targeta sanitària.

Proposam també eliminar deduccions com és, per exemple,
el 15% per contractació d’assegurances mèdiques privades, no
té cap sentit, es pretén fomentar la medicina privada quan el que
s’ha de fer és reforçar l’atenció mèdica pública. És aquí on hem
d’anar, qui té problemes per arribar a finals de mes no es pot
permetre el luxe de pagar una assegurança privada, i és a aquest
a qui s’ha d’ajudar, no a qui li sobren sous per contractar una
assegurança privada.
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Avui matí el Sr. Camps ha fet referència a una esmena
nostra que parlava sobre el mínim personal quan parlàvem de
baixades del tipus de determinats colAlectius, i jo record que li
vàrem dir en el seu moment que tal com es plantejava en aquest
projecte de llei, el Govern, aquesta baixada de tipus provoca que
sigui insuficient la pujada del mínim personal que permet la
normativa i el resultat final és el contrari del que es pretén, que
resulta que determinats colAlectius, com serien discapacitats i
més encara si són discapacitats i majors de 65 anys, resultarà
que tendran menor deducció que la que tenien amb l’anterior
normativa, i això no s’ha de poder permetre, Sr. Camps, i per
aquí van les coses. Això no pot ser perquè no podem passar d’1
a 30, però el que vostès proposen no és efectiu i va en contra
dels interessos d’aquests colAlectius.

Em queden algunes coses i ja no em queda temps, ja
parlarem més en el Plenari, sabia que cinc minuts eren poca
cosa, però sí volia fer referència també que proposam la
recuperació d’algunes de les deduccions que figuraven a la
normativa per a l’any 2012...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, jo li faig saber que...

EL SR. BONED I ROIG:

... acab, Sr. President, i que en els pressuposts de 2013 el
Govern del Partit Popular es va encarregar d’eliminar, també
afectaven aquests colAlectius necessitats, els joves, els majors de
65 anys, els discapacitats, tot ells, i vostès ho eliminaren. S’han
de recuperar i amb aquestes esmenes això és el que proposam,
podríem parlar més temps, però a un altre moment continuarem.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Barceló té la paraula, també per un temps de cinc
minuts en el seu torn de rèplica.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, algunes de les
nostres esmenes són esmenes de contingut polític, i
efectivament així ho defens, perquè el Partit Popular amb
aquests pressuposts, com en els de l’any passat i els anteriors,
ha aplicat unes determinades polítiques, les de l’"austericidi", i,
per tant, algunes de les esmenes que nosaltres presentam van en
la línia contrària a l’"austericidi" que proposa el Partit Popular,
i és així. Aquestes esmenes que no li agraden gens al Sr. Camps,
i que considera que són chavistas, o no sé com ho ha dit, bé, idò
efectivament, són esmenes que van en el sentit contrari a les
polítiques que el Partit Popular ha defensat aquests darrers anys
i que encara, en aquests pressuposts, continuen mantenint
perquè no només mantenim tota una sèrie de retallades quant al
personal i quant a retallades que es varen establir el 2012 a
l’àmbit educatiu i sanitari, sobretot, però també a l’àmbit social.

Així, per exemple, nosaltres proposam suprimir la
modificació que vostès fan de la cartera bàsica de serveis
socials, que posposa al període 2016-2019 l’entrada en vigor de,
per exemple, la renda mínima d’inserció, un debat que en
aquests moments hi ha sobre la taula, que hi ha a nivell d’opinió
pública, la renda mínima d’inserció, que aquí encara s’ha
posposat la seva entrada en vigor al període 2016-2019, com
també el servei de domiciliació o el servei d’atenció a persones
dependents, tots posposats d’acord amb la cartera bàsica de
serveis socials tal com proposa aquest pressupost, que són, per
tant, opcions polítiques que nosaltres consideram que s’han de
modificar.

Altres modificacions que hem fet també en relació amb els
punts de la reforma fiscal, n’hi ha alguns que no hi hem
presentat esmenes, però nosaltres pretenem o bé millorar les
deduccions que vostès pretenen fer, jo insistesc que les
deduccions per estudi d’idiomes estrangers o les deduccions per
les aportacions que es fan a investigació i recerca són
absolutament anecdòtiques, i nosaltres el que fem és millorar-les
i introduir, per tant, una sèrie de qüestions que facin que
realment siguin efectives i que puguin arribar a més gent. 

En canvi, altres modificacions que nosaltres pensam que
beneficien les rendes més altes o els patrimonis més alts, aquí
sí que hi hem presentat esmenes per suprimir-les o per
modificar-les en el sentit que no es beneficiïn aquestes rendes
altres o aquests patrimonis tan alts.

Bàsicament, per tant, aquestes són les que hem fet i
presentat. M’ha estranyat que digui que no hem fet referència al
tema del fons municipal, jo sí que hi he fet referència expressa,
a la modificació de l’article 29 on diu que el 0,3 ha de ser el 0,7
del fons de colAlaboració municipal, entre altres coses, perquè
els ajuntaments, pensam que en aquests moments, aquests anys
ho han passat molt malament i creim que no han tengut l’ajuda
necessària per part del Govern i en aquest sentit, per tant,
s’hauria d’incrementar.

No m’estenc més, ja a la primera exposició he defensat les
esmenes més importants, en aquesta segona he fet referència a
algunes que per ventura havíem passat un poquet per damunt,
però consideram que hi ha suficients esmenes com perquè n’hi
hagi alguna que sí tengués el suport del Parlament. En tot cas
esperarem, ja que s’ha anunciat el vot contrari, esperarem a
veure si aquest suport es produeix, com a mínim, en el debat en
Plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn de contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Camps té la paraula,
també per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia el Sr. Boned que el
Govern anterior i els càrrecs de designació del Govern cobraven
dietes perquè no hi havia retallades i ara no les poden cobrar
perquè hi ha retallades. Bé, la primera qüestió, és a dir, la pitjor
retallada que hi pot haver, i que va passar a l’anterior
legislatura, era no pagar: quanta gent no cobrava, quants
proveïdors no cobraven mentre el Govern cobrava les dietes
cada vegada que anava als plens o cada vegada que anava a una
comissió? Hi havia molts de proveïdors que no cobraven, 1.600
milions d’euros en factures pendents de pagament. Quanta gent
va anar a l’atur? 47.000 persones varen anar a l’atur mentre aquí
el Govern cobrava les dietes. 

L’increment de l’índex de pobresa, un 288%, Balears va
passar de ser la que tenia l’índex de pobresa més baix a ser la
cinquena d’Espanya, mentre aquí el Govern i els càrrecs públics
i alts càrrecs cobraven les dietes per comissions i per plens. No
ens vengui amb històries, el dia que entreguin els doblers
d’aquestes dietes, aquest dia, començarem a parlar de llevar
aquestes dietes. Perquè tenim una altra qüestió, és a dir, mentre
aquest govern ha reduït a la meitat els directors generals, ha
reduït a la meitat el nombre de consellers, vostès ens costaven
el doble, ens costaven el doble el govern anterior. 

Una altra qüestió, només perquè tal vegada el Sr. Boned ha
llegit malament l’article, és a dir, bonificació autonòmica per a
les donacions resultants de cessions de béns immobles a canvi
de pensions d’aliments vitalícies. El punt 2, la lletra d): “El bé
que se cedeix ha de tenir un valor igual o inferior a 300.000
euros”, igual o inferior, vostè ens diu que no, no, que ha de ser
superior. Escolti, jo llegesc el que llegesc. Per tant, aquí un error
i, per tant, no sé si l’esmena és massa correcta.

A més, m’ha alegrat molt que també el Sr. Boned digui que
en el 2016, idò, el PP tornarà a posar les taxes per a discapacitat
i dependència, per tant, preveu que tornarem a guanyar les
eleccions i tornarem governar, que seria el lògic i que seria el
que millor aniria al conjunt dels ciutadans.

En qualsevol cas, i també pel que feia referència avui matí
en el plenari, el que sí està molt clar és que vostè -el Sr. Boned
en aquest cas- té una esmena que demana que el mínim personal
i familiar passi del 10% al 30%, i açò és materialment
impossible; aprovar aquesta esmena seria aprovar una
ilAlegalitat; no podem incrementar més d’un 10% perquè és el
màxim que podem incrementar. Per tant per lògica, és a dir, per
moltes explicacions que ens pugui donar, per lògica no la
podem aprovar tal com està.

En qualsevol cas, i per acabar la meva intervenció, crec que
val la pena posar en valor una qüestió: en aquests moments
tenim un sistema tributari a Balears que és més just, més
equitatiu i més progressiu que el que hi havia l’anterior
legislatura. Avui pagam, avui o l’any que ve, 2015, pagaran més
els que més tenen i pagaran manco els que manco tenen, i açò
és una realitat i basta veure l’escala autonòmica, el tram
autonòmic de l’IRPF; basta veure que hem posat en marxa
l’impost de patrimoni en contra del que nosaltres sempre
havíem dit, és a dir, abans no pagàvem l’impost de patrimoni i
ara el pagam. O sigui, tenim un sistema tributari molt més
progressiu que el que hi havia l’anterior legislatura. Per tant, és

a dir, voler qüestionar determinades coses em sembla, idò...,
home, tenint en compte el que van fer vostès l’anterior
legislatura em sembla un poc..., un poc agosarat.

En qualsevol cas, repetesc, deixarem per al ple possibles
esmenes que tal vegada puguem aprovar, però en qualsevol cas
en principi avui en comissió votarem en contra de totes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Idò passam a les votacions. En
primer lloc, si cap grup no demana votació separada, farem la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Crec que el Sr. Barceló vol demanar votació
separada.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, concretament demanaríem votació separada de les
esmenes 10728, 10751, 10703, 10726 i 10758.

EL SR. PRESIDENT:

58?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, ho torn repetir o va bé?

EL SR. PRESIDENT:

10728, 10751, 10703, 10726 i 10758. Bé?

Idò feim primer la votació d’aqueixes esmenes. L’hem de
fer per separat o les podem fer totes juntes? Totes juntes, són
aqueixes cinc esmenes. Idò passam a la seva votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació conjunta, idò, de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista, de la resta d’esmenes, sí;
anava dir excloent aqueixes que hem dit, totes les altres. Passam
a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I ara, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, que són les RGE núm. 11130, 11140,
166/14.

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, moltes gràcies. Passam a la votació dels articles i
les disposicions als quals es mantenen esmenes i que són: títol
primer, articles 6 i 7, denominació del capítol quart, article
novè, títol segon, article desè, títol tercer; articles 12, 13, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 i 31; títol quart, articles 34
i 38, títol cinquè, article 42, disposició addicional segona,
disposició derogatòria única; disposicions finals primera,
segona, cinquena, setena, dotzena, tretzena, catorzena i
quinzena; exposició de motius..., i res més.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació dels articles i disposicions als
quals no s’hi mantenen esmenes i que són: denominació del
projecte de llei; denominació del capítol 1, articles 1, 2 i 3;
denominació del capítol 2, articles 4 i 5; denominació del
capítol 3, articles 8 i 11; denominació del capítol 1, articles 14,
19 i 27; denominació del capítol 2, articles 28 i 30; denominació
del capítol 1, articles 32, 33, 35 i 36; denominació del capítol 2,
articles 37, 39 i 40; denominació del títol VI, article 41;
denominació del títol VII; disposicions addicionals primera,
tercera, quarta, cinquena, sisena i setena; disposició transitòria
única; disposicions finals tercera, quarta, sisena, vuitena,
novena, desena i onzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I votació dels annexos I a XXI.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Així, senyores i senyors diputats, hem acabat el debat i les
votacions de les esmenes de l’articulat i dels annexos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Podem aturar un moment. Un minut només.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, aturam perquè hi hagi un canvi, Sr. Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, només abans de començar amb aquesta debat número 2,
demanaria si es produeixen noves substitucions, que veig que sí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Nel Martí qui substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a les esmenes presentades a les
seccions, entitats públiques empresarials, societat mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.
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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, a seccions de Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, esmena RGE núm. 10865; Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, la RGE núm. 10882;
Multimèdia de les Illes Balears, Societat Anònima, RGE núm.
10895; Fundació Santuari de Lluc, RGE núm. 10905.

Secció C01, bé, Consorci Centre Balears Europa, la RGE
núm. 10907.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, la RGE núm. 11181; Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, RGE núm. 11172;
Multimèdia de les Illes Balears, Societat Anònima, RGE núm.
11177.

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també deixa
el debat de totalitat, les explicacions i els posicionaments
respecte d’aquestes esmenes per al debat a plenari. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Anunciar que el meu grup
parlamentari farà exactament el propi, votarem en contra de
l’esmena a la totalitat de la secció 11 i ens reservarem tots els
arguments polítics, a fi de desplegar-los en el Ple per a la
defensa d’aquesta secció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per tant, podem passar a la votació
de les esmenes a la totalitat a la secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. I, si cap grup no demana votació
separada, farem la 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:

I si cap grup no demana votació separada, també farem la
votació ...

La Sra. Secretària ha tengut un lapsus de ...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Té tota la raó: 5 a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, si cap grup no demana votació separada, a la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I passam al debat número 3, de
globalitat, agrupació de la secció 11.

Volen només intercanviar llocs. Idò continuam.

Vicepresidència i Conselleria de Presidència amb les
seccions i entitats afins. Bé, esmenes parcials, per part del Grup
Parlamentari Socialista, de Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, al Programa 112E, coordinació de programes de
govern, esmena RGE núm. 10870; al Programa 112G,
reorganització i racionalització del sector públic, esmena RGE
núm. 10867; al Programa 121A, serveis generals, de Presidència
del Govern, esmena RGE núm. 10866; al Programa 121B,
direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència,
esmenes RGE núm. 10869 i 10952; al Programa 463C, foment
de projectes de comunicació d’interès social, esmena RGE núm.
10953.
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Per part del Grup Parlamentari MÉS, de Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, al Programa 126A, manteniment i
conservació del Palau de Marivent, esmena RGE núm. 11205;
al Programa 134A, planificació i avaluació de la cooperació al
desenvolupament, esmena RGE núm. 11207; Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, RGE núm. 11248.

Per part de la diputada no adscrita, Margalida Font i Aguiló,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al Programa 313J,
integració social d’immigrants, esmena RGE núm. 10688.

I per part del diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al Programa
121A, serveis generals de Presidència del Govern, esmena RGE
núm. 11122.

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Quant a les esmenes parcials
que el nostre grup ha formulat al pressupost de la secció 11,
passarem a defensar-les, encara que sense cap esperança que
siguin acceptades per part del Grup Parlamentari Popular, que,
com ha fet en aquests darrers anys, i avui mateix, s’ha
caracteritzat per aplicar el “rodet” de la seva majoria absoluta i
governar sense cap tipus de consens ni amb els grups de
l’oposició ni amb la ciutadania.

Prèviament, volem significar que les nostres esmenes han
tengut molt present el fet que els pressuposts del 2015 creixen
en un 4,14% sobre els del 2014, però no suposen cap millora per
a les persones en la mesura que no fan créixer la despesa social,
incrementen l’endeutament i no contenen mesures de
reactivació econòmica.

Ens crida molt l’atenció que es mantengui la important
davallada en els capítols d’inversions, els capítols 6 i 7, en una
línia continuista dels pressuposts del 2012, 2013 i 2014, cosa
que, sumada a l’encara més intolerable davallada d’inversions
de les Illes Balears que es contempla en els pressuposts de
l’Estat, posa encara més dificultats a la reactivació de
l’economia de la nostra comunitat autònoma.

El pressupost de la Presidència del Govern, de la
Vicepresidència i de la Conselleria de Presidència augmenten en
relació amb el 2015 en un poc més de 2.600.000 euros, la qual
cosa suposa un increment del 4,145% respecte del pressupost
del 2014, és a dir, el mateix percentatge, si fa no fa, d’increment
que s’ha establert en el conjunt de la llei. S’observa, però, que
tornen davallar les partides dedicades a les qüestions més
socials de les que són competència de la Conselleria de
Presidència; em refereixo especialment a les partides que
correspon gestionar a la Direcció General de Cooperació i
Immigració, que es retallaren ja en 2012 i que en 2013 i 2014
patiren unes retallades molt més importants. Tot i així, enguany
les tornen retallar.

Concretament, els programes que gestiona la Direcció
General de Cooperació i Immigració, que a l’any 2012 tenien un
pressupost de 17 milions i busques d’euros, en 2013 passen a
5.080.000 euros, la qual cosa ja implicava una minva del 70%,
i en 2014 varen preveure una despesa de 4.450.000 euros, és a
dir, una nova minva de l’11% i, finalment, en 2015 preveuen
una despesa de 4.420.000 euros, és a dir, una nova baixada ara
del 0,5%, la qual cosa dóna una minva acumulada respecte dels
pressuposts del 2012 de més del 75%.

La conclusió no pot ser d’altra, la part més social de
Presidència, de la Vicepresidència i de la Conselleria de
Presidència es veu reduïda novament, ara en un 0,5%, i el
pressupost dedicat a les persones que més ho necessiten, tal com
assenyales tots els indicadors, es veu reduït novament.

Les persones que pateixen de manera més desmesurada els
efectes negatius de la crisi econòmica, que només és bona per
al gran capital, veuen encara més minvats els recursos que s’hi
destinen; tot i que els pressuposts s’incrementen, els pressuposts
de la presidència, en un 4,145%.

Per això, i atès que aquesta secció pressupostària es retalla
justament en política social, com va passar, ho hem dit, en 2012,
2013, 2014 i encara més en 2015, les nostres esmenes pretenen
invertir la tendència en la mesura del possible, que no és molt.
Perquè no podem estar d’acord que allò que minvi a Presidència
sigui sempre la política d’integració de les persones immigrants,
la qual actualment queda reduïda, i l’aportació a la cooperació
al desenvolupament, la qual s’ha allunyat com mai del 0,7%
dels pressuposts i passa a ser menys d’un 0,07%; en uns
pressuposts que pugen un 4,14, en els pressuposts més elevats
de la nostra història, passam del 0,1 de l’any passat a menys del
0,07 d’enguany. L’any passat ja era vergonyós, enguany és
inqualificable.

I per contra, de l’anàlisi i la comparació del pressupost de la
Presidència, la Vicepresidència i la Conselleria de Presidència
respecte dels pressuposts de l’any 14, xoca prou el fet que les
previsions pressupostàries per a la Radiotelevisió de les Illes
Balears no només no sofriran cap minva per a l’any 2015, sinó
que s’incrementaran en 1.500.000 euros.

Resulta, per tant, que hi ha certes partides que pugen, també
ho fa el capítol 1 del Gabinet del President, per exemple, però
les que baixen novament enguany són les de la Direcció General
de Cooperació i Immigració.
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Per això, la nostra esmena RGE núm. 10867, la qual fa
referència al capítol 1, i més concretament a la dotació
pressupostària per al cap de l’Oficina de Control Pressupostari,
que és vacant i que, a parer del nostre, és una figura del tot
innecessària en aquests moments, com ho acredita el fet que no
s’ha cobert per ningú des que va quedar vacant, quan el darrer
titular va ser nomenat conseller d’Economia, és evident que és
una figura innecessària i que actualment compten amb personal
més que suficient i qualificat per dur a terme les funcions que
resten en aquesta legislatura; consideram, per tant, que aquesta
dotació econòmica hauria de desaparèixer i s’hauria d’acumular
la cooperació per al desenvolupament. Ja que estam tan
allunyats del compromís d’aportació d’un 0,7% dels pressuposts
per a la cooperació, resulta necessari que aquests 71.466 euros
que es destinarien a l’Oficina de Control Pressupostari, si
s’accepta la nostra esmena, passin al subconcepte 48000, de la
Direcció General de Cooperació, perquè es puguin utilitzar per
a cooperació per al desenvolupament.

A l’esmena RGE núm. 10866, pretenem que es detreguin
algunes quanties de diversos conceptes pressupostaris, com ara
el 22602, el 22706 o el 22709, referits tots a estudis i treballs
tècnics, com també el subconcepte 64000, referit a projectes
d’inversió immaterial de diversos centres de cost de la
Presidència i de la Conselleria de Presidència, per aconseguir un
total d’1.010.000 euros, que pretenem es destinin a
transferències a corporacions locals de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera vinculades a programes d’integració social
dels immigrants, que també són les persones que pateixen d’una
manera molt especial la crisi econòmica.

Amb l’esmena RGE núm. 10870 es pretén el mateix que
amb l’anterior, amb la proposta de reducció de dotacions
econòmiques de les partides de capítol 6, per a inversions
immaterials de la secció 11, amb la qual cosa s’estalviaria la
quantia de 480.000 euros, els quals proposam que s’utilitzin per
fer inversions en cooperació al desenvolupament a través també
de transferències de capítol 7.

Amb l’esmena RGE núm. 10869, proposam detreure
300.000 euros, també de dotacions econòmiques i partides de
capítol 2, referides a estudis i treballs tècnics, dietes i
locomocions i dotació de capítol 6, per a inversions immaterials,
el subconcepte 64000, totes de diversos programes de la secció
11, per destinar-ne 300.000 a l’atenció directa a les persones a
través de programes de cooperació al desenvolupament, el
centre de cost 11501 de la Direcció General de Cooperació i
Immigració i per al Programa 134A. 

I també 10.000 euros més que es detraurien d’aquestes
mateixes partides, que els destinaríem a fer efectiva la posada
en marxa del Consell Audiovisual de les Illes Balears en 2015,
atès que, a parer nostre, la quantia prevista a la secció i al
programa corresponent és del tot insuficient. Aquests 10.000 se
situarien al subconcepte 24000.

Amb l’esmena RGE núm. 10952 proposam baixes al
subconcepte 22601, referit a atencions protocolAlàries i de
representació, i al 23000, referit a dietes i locomocions, amb un
total de 250.000 euros, que si s’accepta la nostra esmena
suposaria una alta a la partida 11201, que correspon a la
Secretaria General de la Conselleria de Presidència, i al
Programa 121B, referit a la Direcció i Serveis Generals de la
Conselleria de Presidència, i al subconcepte 44015, referit a

transferències corrents a l’empresa pública Multimèdia;
precisament per augmentar l’aportació a aquesta empresa
pública amb la finalitat d’incrementar la partida dedicada a les
Illes Balears Film Commission en 250.000 euros.

Quant a l’esmena RGE núm. 10868 i 10953, que també
proposam baixes per un total de 400.000 euros, respectivament,
a partides de la secció 11, referides al subconcepte 22606, que
és el subconcepte de reunions, conferències i cursos que ben
segur són prescindibles, i el subconcepte 22606, perdó, 22709,
referit a la contractació externa d’altres treballs, que ben segur
poden ser duts a terme amb els recursos propis de
l’administració autonòmica. Això ens permetria fer dues
aportacions d’aquesta quantia de 400.000 euros, també a la
secció, però més concretament al Programa 463C, que és el
programa de foment de projectes de comunicació i interès
social, perquè es puguin destinar a suport a les empreses
audiovisuals de les Illes Balears per a la promoció dels
productes propis. Per possibilitar-ho es crearia el subconcepte
47000, dins l’esmentat programa, ja que és el subconcepte
adequat per a la realització de l’activitat de foment, que és el
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 a les Illes Balears a
moments de crisi com els que vivim actualment.

En definitiva, amb les nostres esmenes proposam, sobretot,
que es dediquin les altes a serveis a les persones i, més
concretament, a cooperació al desenvolupament i a integració
a la immigració, encara que també faríem aportacions de suport
al sector audiovisual, com a mesures de reactivació econòmica.

Quant a les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
MÉS, manifestar que els socialistes hi donarem suport i que
esperam el suport del Grup Popular a alguna de les nostres
esmenes amb això, amb poca esperança, però amb moltes ganes.

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 deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que els
pressuposts d’aquesta secció s’assembla molt als que any rera
any hem debatut amb algunes retallades, precisament que
afecten àrees de l’àmbit social, i alguns afegits a àrees realment
incomprensibles, com intentaré explicar.
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Més que una defensa, jo diria que serà una explicació de les
nostres esmenes les quals afecten un pressupost i una secció que
es caracteritza més per les baixes, les nostres propostes es
caracteritzen més per les baixes que no per les altes, donat que
creim que hi ha altres seccions molt més prioritàries en aquest
moment que requereixen major suport.

La primera d’aquestes afectaria, sense cap dubte, l’àrea més
afectada d’aquesta secció, que és cooperació al
desenvolupament. Se’ns va dir any rera any que la reducció del
pressupost havia d’afectar totes les seccions i que per açò hi
havia una reducció important en cooperació, però el cert és que
enguany aquesta secció incrementa i en canvi no incrementen
les aportacions destinades a les diferents convocatòries,
convenis, transferències de cooperació. Veim, per tant, que
cooperació, efectivament, és l’àrea quasi que ha quedat
desmantellada, ha desaparegut l’Agència de Cooperació. La Llei
de cooperació no s’acompleix, ni hi ha aspiració d’acomplir-la
en el percentatge que es destina dels ingressos propis a suport
a projectes de cooperació. Tampoc no es convoca el Consell de
Cooperació per analitzar aquest o els anteriors pressuposts, val
a dir que ni una, ni una vegada encara el conseller o el
vicepresident, el Sr. Gómez, no ha assistit a un consell de
cooperació, encara se l’espera, i per tant aquesta àrea
efectivament és la més afectada.

Per açò que la principal, una de les principals esmenes
d’aquesta secció fa referència a cooperació, és la que té RGE
núm. 11207 i que va destinada a incrementar, possiblement no
suficientment, però incrementar de forma significativa les
aportacions destinades a convenis i a convocatòries de
cooperació al desenvolupament.

Una altra de les parts d’aquesta secció, que són les entitats
públiques empresarials, però vinculades a aquesta secció, fan
referència a IB3. Ja ho vam dir en altres intervencions, creim
que aquest pressupost que afecta la ràdio i la televisió públiques
de les Illes Balears no és realista, i no té en compte dues
realitats que, a més a més, a la memòria si que es contempla o
sí que s’hi fa referència, una de les quals és que entram dins el
2015 amb una convocatòria d’un procés electoral que sempre
exigeix per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió una major
dedicació, tant de personal com de recursos materials, i aquesta
no es contempla.

Tampoc no es contempla, i sí que ho diu la memòria, però
a nivell quantificat no, no es contempla com compensar els
efectes de la nova interpretació que fa l’Agència Tributària o
que ha fet l’Agència Tributària en relació amb l’IVA, el qual
fins ara es retornava en una gran part, ara sembla que no serà
així, però en canvi no es contempla aquesta reducció. Per tant,
sense contemplar aquests dos aspectes, voldria dir que alguna
cosa es veuria afectada. I algú que està preocupat perquè és
l’ens que en serà afectat és precisament aquell que durant
aquests dos darrers anys havia fet una passa endavant, que és el
sector audiovisual, a través de la Llei i a través dels 2 milions
més que contemplava el pressupost del 2014.

Per tant, aquest sector està preocupat, aquest pressupost no
respon ni explica aquests dos aspectes nous que afectaran el
2015 i per tant, la nostra esmena, RGE núm. 11248, afecta açò,
és una esmena d’afectació per tal que es tenguin en compte
aquestes dues noves característiques.

La tercera esmena que ja hem introduït a cada un dels
pressuposts afecta l’execució de les inversions estatutàries, és
a dir, tant de les que són en procés i s’han aprovat, els projectes
es troben en fase o pendents d’execució, com d’aquells
projectes no presentats corresponents a les darreres anualitats de
les inversions estatutàries, i també podria dir i fer-ho extensiu
a la referència que, finalment, ni inversions estatutàries ni règim
especial, ja que acabam l’any 2014 i els compromisos en aquest
sentit tampoc no s’acompleixen.

Creim que des de Presidència no s’ha actuat per liderar, per
impulsar aquests compromisos, aquesta llei, perquè hem de
recordar que està inclosa a la Llei Orgànica del nostre Estatut
d’Autonomia i per tant sempre la posam com a una esmena, tot
i que posteriorment alguns dels projectes estiguin recollits de
forma específica a la conselleria corresponent. He de dir que em
sembla que hi ha un error, no sé si es pot corregir o no, que
estan canviades les altes i baixes, en qualsevol cas aquesta
esmena també l’hem introduïda a l’articulat, per tant el
contingut continua essent vàlid.

Com deia, és més quasi significatiu els aspectes de baixes
que afecten aquesta secció que no les altes, i en aquest sentit,
doncs hem fet baixes, moltes baixes, que afecten positivament
altres seccions en els aspectes que ja hem introduït durant tots
aquests anys; baixes per mantenir el virrei de Formentera;
baixes que afecten l’Oficina del Control Pressupostari; baixes
que afecten el Palau de Marivent; baixes que afecten les partides
destinades a la reestructuració del sector públic instrumental,
etcètera. I aquestes baixes són baixes que, lògicament, es
tradueixen en acció social de forma preferent.

Dit açò, dir que donarem suport a totes, en aquest cas
d’aquesta secció, a totes les esmenes presentades pel Grup
Socialista. També donam suport a l’esmena RGE núm. 10688,
presentada per la diputada, la Sra. Font, referida a programes
d’integració i atenció integral als nouvinguts, que forma part
també del contingut de les nostres esmenes. I també a l’esmena
RGE núm. 11122, presentada pel Sr. Pastor, en relació amb
l’auditori de Manacor.

No, en canvi, tot i que ja està inclosa en ponència, però
també en voldria fer esment, a l’única esmena presentada a
aquesta secció pel Grup Popular, la qual, curiosament, destina
a incrementar els recursos per a campanyes i cobrir necessitats
en comunicació amb els ciutadans. La veritat és que sorprèn que
aquesta sigui la prioritat i l’interès del Partit Popular, esmenar
per incrementar els recursos per destinar a campanyes i
necessitats de comunicació amb els ciutadans. Supòs que deu
ser una casualitat, només una casualitat que açò es produeix per
a un pressupost del 2015, que és un any electoral i que el
Govern deu tenir moltes coses a comunicar.

Lamentable, manca de criteri de prioritats, però bé, estam
acostumats a fer el debat sempre amb aquestes mancances.
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Res més. Aquestes serien les nostres aportacions i ja, com
dic, les referències a aquesta secció es reiteraran d’una forma
constant, però sobretot afectada per les baixes que traslladam a
altes que afecten àrees de la secció més social.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I per part de la diputada no
adscrita, la Sra. Font i Aguiló, també té la paraula per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, pas de seguida i de manera
molt breu a defensar i a mantenir l’única esmena que hem
presentat a aquesta secció i que es refereix específicament a
l’illa de Formentera.

L’esmena, la RGE núm. 10688, presentada a la secció 11, és
per un import de 90.000 euros i és al Programa 313J, i té com a
objectiu principal dotar d’una partida econòmica per fer front a
les necessitats en la línia d’integrar els nouvinguts, mitjançant
projectes dirigits a l’adquisició dels hàbits socials i orientar-los
cap a una nova i incipient incorporació al món laboral. És a dir,
en definitiva, posar els recursos necessaris per millorar la seva
incorporació a la societat illenca.

És una esmena presentada en un sentit positiu i per una
quantitat econòmica molt inferior al cost del comissari polític i,
per suposat, molt més necessari per a l’illa.

I ja dit això, jo donaré ja per defensada l’esmena, amb els
seus propis termes, i guardaré el debat per a la setmana que ve
en el debat del Plenari.

Simplement afegir i agrair el suport del Grup Parlamentari
Socialista i del Grup Parlamentari MÉS i anunciar-los que, per
imperatiu legal, avui jo no puc votar les seves esmenes; bé, per
no poder votar, ni puc votar les meves. Jo crec que és una
incoherència més del funcionament d’aquest Parlament aquesta
legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
tenia la paraula el Sr. Pastor.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, Sr. President. Davant la impossibilitat d’assistència a
aquesta comissió del Sr. Pastor i per indicació seva, donaré per
defensades les esmenes presentades per aquest diputat amb els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, així ho fem idò.

I en torn en contra, per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados,
pasamos a fijar el sentido de voto de las enmiendas que han
presentado los diversos grupos de la oposición respecto a la
sección 11, la Conselleria de Vicepresidencia. No centraremos
el debate en el tema de la totalidad, que es otro debate que se
deja ya para el Plenario, sino que me centraré en las enmiendas
concretas de globalidad.

Entrando ya en tres bloques diferenciados, por un lado, mi
intervención primera irá en el bloque del Grupo Socialista; la
segunda, el Grupo MÉS, y después, a la diputada no adscrita,
para intentar clasificar mi intervención y justificando el por qué
de mi voto o el voto de nuestro grupo, contrario a ese tipo de
iniciativas.

En torno a las del Grupo Socialista, las tengo agrupadas por
número de grupo, pero bueno, supongo que será fácil de poder
entender; es decir, la primera de ellas, que es la RGE núm. 109
del Grupo Socialista, de adición, que hace referencia a los
gastos de inversiones de carácter inmaterial en el Programa
112E, de coordinación de programas del Govern, en el
Programa 131B, de fomento y relaciones con comunidades
radicadas en el exterior; 134A, de planificación y evaluación de
cooperación y desarrollo; la 323D, fomento y (...) de centros y
casas regionales de Baleares, y así el resto de programas que
hacen referencia a las partidas de gastos de inversiones de
carácter inmaterial, para destinarlo a programas de planificación
y evaluación de la cooperación al desarrollo.

Hay que recordar que ya está el programa y que tiene una
dotación de más de 2.300.000 euros sin contar con el capítulo 1.
Y que este programa atiende, bajo nuestro grupo político, al
conjunto de actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos que
nuestra (...) destina a los pueblos más desfavorecidos, con las
finalidades de contribuir a la eradicación de la pobreza y
avanzar en el progreso humano. Por tanto, entendemos que ya
hay una partida y que ya consideramos que sería innecesaria.

En cuanto a la enmienda con número de grupo 106, va por
orden cronológico, relativa a prescindir de la Oficina de Control
Presupuestario, para dotarlo en el programa de familia e
instituciones sin ánimo de lucro, decirle que este programa ya
está dotado con 1.317.000 euros. La Oficina de Control
Presupuestario, que dispondrá de una dotación económica de
18.000 euros, sin capítulo 1, y con 200.000 euros con el capítulo
1, supone una disminución del 21% respecto al año 2014. Ya
explicó en esta misma comisión, no hace mucho, hace unas
semanas, el vicepresidente que desde septiembre la Oficina de
Control Presupuestario está dirigida por la directora del Institut
d’Estudis Autonòmics, la cual ejerce las competencias de ambos
cargos y esa situación no ha supuesto ningún incremento
retributivo, y sí ha supuesto un ahorro para las arcas públicas,
puesto que se deja de abonar el salario del anterior director de
la Oficina de Control Presupuestario.
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La Oficina de Control Presupuestario es un instrumento para
el diseño y soporte de decisiones y el desarrollo de las políticas
de organización y racionalización del gasto público en la
administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
y en todo el sector público instrumental. Ya se explicó muy bien
que esta oficina es la encargada de recopilar la información
económica financiera del sector público autonómico y la
confección de las propuestas pertinentes para su ordenación
racional, según los principios propios de la buena gestión
financiera. Por tanto, sus funciones son ahora y siguen siendo
vigentes.

Referente a la enmienda con número de grupo 105, dotar
más recursos a las corporaciones locales en cuanto a la
integración social de los inmigrantes, como ya saben, no es
nueva, ya que es calcada a una enmienda que presentaron
justamente en los mismos términos, incluso me atrevería a decir
casi la misma cuantía que el año pasado, decirles que ya en los
presupuestos está reflejado el compromiso del Govern en esta
materia y el coste del programa supone 1,7 millones de euros.

En cuanto a la enmienda 108, es otra enmienda que se
vuelve a repetir y se repite por partida doble, ya que también
proponen prescindir de inversiones inmateriales a más recursos
para el fons de la cooperación de cada una de las islas, de
Mallorca, de Menorca e Ibiza. Como ya saben, las aportaciones
ya están, esas aportaciones a cada uno de los fons ya estan
contempladas en los programas 134.

Sobre la enmienda 191 del Grupo Socialista, relativa a la
Film Commission, quiero recordarles que en julio de este año ya
se puso en marcha la Illes Balears Film Commission, una
oficina de servicios integrada en la empresas Multimèdia y
contemplada en la Ley audiovisual de las Islas Baleares. Los
objetivos principales de esta oficina son conseguir que las
empresas del sector vengan a realizar sus rodajes a nuestras islas
y los presupuestos asignados a Multimèdia ya tuvieron en
cuenta las necesidades de Balears Film Commission.

Sobre la enmienda 107, otra que se repite, con lo que se
propone destinar la cantidad de 400.000 euros a empresas
audiovisuales de las Islas Baleares, la rechazamos porque el
programa 121B está ajustado en cantidad y forma a las
necesidades previstas, por tanto ya están contempladas estas
previsiones por parte del ejecutivo en esos presupuestos.

Ya centrándonos en las enmiendas del Grupo MÉS, a la
número, bueno, está la de totalidad, el tema de IB3, y luego
también sería otra del tema en cuanto a Multimèdia, pero las
tres concretas en el caso de la enmienda número 39, que es
idéntica también a la del año pasado, en el presupuesto se ha
ajustado a la medida de lo posible con esas inversiones y por
tanto no le daremos apoyo.

A la enmienda 41, de incrementar las aportaciones
destinadas a convenios y convocatorias de cooperación al
desarrollo, va en la línea también del Grupo Socialista y ya la he
explicado anteriormente por qué no le daremos apoyo, puesto
que ya hay una partida para ello en esos presupuestos.

En la enmienda 82, ya se explicó hace unas semanas, el
director general del ente lo explicó en esta misma comisión,
cuando vino a presentar los presupuestos de IB3. En esta
comisión dijo que a fecha de ahora, para el IVA de 2015, no se
había aprobado el cambio normativo que impedía la obtención
de la devolución de las cuotas del IVA para el ejercicio 2015.
Dijo textualmente que se está trabajando con el resto de
televisiones de la FORTA en la introducción de enmiendas con
la nueva normativa que permita continuar obteniendo la
devolución de las cuotas del IVA. Se está trabajando en esa
línea, vamos a ver hacia dónde camina.

Y en cuanto a la enmienda de los diputados no adscritos, de
la número 9, no le daremos apoyo, ya que el capítulo 4,
concretamente del programa 313J, ya están presupuestadas las
cantidades destinadas a integración social de los inmigrantes de
todos los ámbitos. Es una iniciativa que ha presentado la
diputada no adscrita y que va en consonancia con la que ha
presentado el Grupo MÉS o incluso, más concretamente, casi
calcada, pero con cuantía inferior, con la del Grupo Socialsita.
Por tanto, creo que podrá votar perfectamente la del Grupo
Socialista puesto que está en los mismos términos.

Y por último, sobre la enmienda 40, que proponía el
diputado no adscrito, el Sr. Antoni Pastor, ya hay una cantidad
prevista dentro del programa 121A, a los ayuntamientos, en
cuanto a servicios generales de la Presidencia del Govern.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair el suport del Grup MÉS
a les nostres esmenes. Anunciar que el meu grup també donarà
suport a les esmenes de la diputada no adscrita, la Sra. Font i
Aguiló, com també a la del diputat no adscrit, el Sr. Pastor.

I lamentar, com sempre, l’actitud del Grup Popular,
lamentar, una vegada més que l’increment del pressupost de la
Presidència, de la Vicepresidència i de la Conselleria de
Presidència no hagi tengut cap efecte positiu sobre les persones
que més ho necessitaran. Lamentar que la part més social de la
secció 11 es redueixi per al 2015 en un 0,5%, el poc pressupost
que fins ara destinava a colAlectius més vulnerables, tot això en
un temps de crisi i de fractura social; en un temps en què la
desigualtat s’incrementa dia a dia. I això, quan els pressupost
globals d’aquesta secció s’incrementen en un 4,145%.

I era precisament això, el fet que l’increment dels
pressuposts d’aquesta secció no tengui cap efecte positiu sobre
les persones, allò que voldríem canviar, que es voldria canviar
amb les nostres esmenes. Molt especialment, hem de lamentar
que en uns pressuposts que pugen un 4,14% es destini a la
cooperació internacional menys del 0,07%. Ens diuen, ens
acaben de dir que no s’accepten les nostres esmenes perquè ja
dediquen poc més de 2 milions d’euros a cooperació
internacional.
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Senyores i senyors diputats, en uns pressuposts de més de 4
milions d’euros, el 0,7, que és aquell compromís que se suposa
que tenim tots els estats desenvolupats, serien 28 milions
d’euros, 28 milions. Doncs, bé, dedicam al programa de
cooperació 2.430.000 euros, menys del 0,07, perquè el 0,07
serien 2.800.000 euros, i nosaltres hi dedicam 2.400.000, més de
deu vegades menys del que hi hauríem de dedicar. Tots som
conscients que vivim temps difícils i que no es poden demanar
més esforços als ciutadans de les Illes Balears, sabem que la
situació és dramàtica per a moltes persones, que la bretxa social
es fa cada vegada més grossa, que l’empobriment de les classes
mitjanes i treballadores és una evidència que cada dia es fa més
palesa i que és imprescindible que els recursos públics que
gestiona el Govern de les Illes Balears es dediquin
prioritàriament a resoldre els problemes de les persones.

Però creim que en aquest moment és perfectament possible
prescindir d’inversions immaterials, d’estudis i treballs tècnics,
de dietes i locomocions, de cursos i altres herbes, i en canvi és
importantíssim assegurar la cobertura de les necessitats de les
persones més vulnerables, d’aquelles que acusen més la crisi
econòmica, els nouvinguts i també aquells que són fora del
nostre territori, aquells que són als països menys desenvolupats,
els quals pateixen una crisi econòmica, una crisi social, una crisi
sanitària com mai no s’havia vist.

La intenció de les nostres esmenes seria que es
mantinguessin dotacions pressupostàries dignes per a les
partides de la Presidència que s’ocupen o s’han d’ocupar de les
persones més vulnerables. No és possible recuperar la dignitat,
però almanco si s’acceptassin es reduirien els efectes negatius
de la gran davallada. No ha estat possible i ho lamentam
profundament.

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:

Moltes gràcies. El nostre grup també donarà suport a les
esmenes parcials presentades pel Grup Socialista, per la
diputada Font i pel diputat Sr. Pastor, i afegir poques coses.

En primer lloc, reiterar que l’àrea a la secció greument
afectada és cooperació, el pressupost de Vicepresidència i
Conselleria de Presidència es va retallar de forma molt
significativa en el pressupost del 2013, amb un 24,64%, quan el
pressupost general només baixava un 2,94%. Posteriorment, el
2014 va augmentar en 2,69% i el 2015 va tornar augmentar
passant de 62.700.000 euros a 65.400.000 euros.

Aquestes xifres, què és l’important? L’important d’açò és
però que l’impacte de la reducció en el pressupost del 2013 el
va assumir cooperació, però en canvi l’increment del pressupost
que es produeix ara el 2015 no el recupera cooperació.
Cooperació és la gran, com deia, oblidada. En aquest sentit,
basta veure també el compliment de la Llei de cooperació, la
qual estableix que el Govern destinarà o almenys s’esforçarà per
avançar i destinar el 0,7% del pressupost propi a cooperació al
desenvolupament, i d’açò res de res, ni la més mínima intenció.

El 2014 es va destinar a cooperació 2,6 milions d’euros que
representaven quasi no arribava a un 0,1%. Enguany, han
incrementat els ingressos propis, però es manté l’aportació
destinada a cooperació, amb la qual cosa el percentatge queda
significativament reduït, queda en 0,07%; és a dir, 10 vegades
menys del que marca la llei.

Com deia, la nostra visió d’aquesta secció és que hauria
d’estar retallada d’una forma encara molt més significativa en
aspectes que consideram no només innecessaris, sinó
contradictoris amb l’Estatut i amb el discurs fins i tot del Partit
Popular; em reiter que és possible mantenir un delegat, un virrei
a Formentera, però no és possible tenir recursos per muntar i per
iniciar una oficina de transparència. No hi ha recursos per a
cooperació, però en canvi comunicació institucional passa de
969.000 a 1.824.000 euros, és a dir, incrementa quasi 1 milió
d’euros el capítol 2. Comunicació institucional, el programa
126, incrementa per al 2015 en 1 milió d’euros; jo és que el
president, no sé què vol comunicar aquest 2015, però
autènticament, un increment d’1 milió d’euros per al president,
per a comunicació institucional, i no és una partida que afecta
explícitament a campanya electoral, per a açò ja hi ha un
programa, bé, o sí, els gestos, ho veurem, però no són..., 

(Remor de veus)

... no són els recursos que estan legitimats per fer-ho. Hi ha
un programa d’eleccions, no, no, hi ha un programa d’eleccions
i de partits, on una part va destinada a les subvencions als partits
i l’altra a una convocatòria la qual, per cert ja la plataforma de
contractació ja ha sortit i està en marxa. No de recursos que
destina el president al destí que ell vulgui, no, açò no. Per tant,
valdria la pena tenir una explicació d’on anirà aquest milió
d’euros del president en comunicació institucional.

I a més a més, després veure que l’esmena que presenta el
Partit Popular és per incrementar els recursos en comunicació
és quasi delirant.

En qualsevol cas, aquesta secció, insistesc, és una secció que
s’hauria de caracteritzar per una major reducció, per una major
austeritat, entesa com l’entén el Partit Popular, i en canvi el que
fa és incrementar partides que jo crec que avui en el carrer no
s’entendrien de cap de les maneres, en detriment, lògicament,
d’algunes seccions d’algunes àrees. Quines són? Les socials,
insistim, són les oblidades clarament pel que afecta a aquesta
secció i també pel que afecta, de rebot, altres seccions.

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, també té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. De forma telegràfica, a veure,
lamentar que al començament avui ja d’aquesta comissió
sigui..., la record exactament igual tal i com es va acabar a la
mateixa comissió de l’any passat, és a dir, amb la mateixa foto
fixa, amb el no permanent a totes i cadascuna de les esmenes
presentades pel conjunt de l’oposició per part del Partit Popular,
lamentar-ho.

Ara esperam que d’avui a la setmana que ve el Partit Popular
es replantegi la seva fins ara i fins al moment nulAla
predisposició o disposició a arribar a acords, els quals sens
dubte contribuirien a millorar aquest projecte de pressuposts i
això segurament, segur, aniria a favor de tots els ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Gracias, Sr. Presidente. Pues vamos a ver, es decir, ante
mismas enmiendas del año pasado, mismas respuestas, así de
sencillo.

(Remor de veus i algunes rialles)

No, no, así de sencillo, es decir, es que, claro, hay un debate,
sí claro, hay un debate de hace un año, hay un Diario de
Sesiones, y luego comenzamos la intervención, no, es que yo
creo que el Grupo Popular votará en contra..., ¡hombre! Y usted
qué quiere, si el año pasado votó lo mismo. Es decir, el Partido
Popular intenta mantener un criterio siempre cuando puede,
tanto el año pasado como hasta ahora, por tanto, bueno, sería
más de agradecer pues unas propuestas más originales o intentar
un poco hacer propuestas un poco más acordes con los tiempos
actuales...

(Remor de veus)

... y luego mantener ese discurso, lo contrario tampoco se
entiende mucho. No, es decir, como es normal, la mitad de las
enmiendas que presenta la oposición hoy son las mismas
calcadas que el año pasado. Por tanto, es decir, la respuesta es
lógicamente que esperen la respuesta que les acabo de dar, no
creo que esperen la respuesta contrario.

Pero bueno, vamos a ver, diferentes cuestiones que se ha
matizado por aquí. A ver, el tema de cooperación e inmigración
4 millones de euros, que es la misma cantidad que se destinó el
año pasado, sí, la misma cantidad que se destinó el año pasado.
Esa preocupación..., bueno, 100.000 que le quitan, pero luego
le van subiendo, en total son 4 millones de euros, ya lo explicó
el Sr. Vicepresidente, léanse el Diario de Sesiones y verá como
lo deja muy claro, o mírense el presupuesto, mejor dicho, que
hoy estamos aquí debatiendo.

Esa preocupación social que tiene la izquierda cada vez que
está en la oposición y que nunca materializa cuando está en el
Gobierno, es decir, es una cosa alarmante. Pero vamos a ver,
nos dicen que la preocupación social, que las entidades, que hay
que darles más recursos, que hay que quitarle de allà, cuando en
esa legislatura los primeros años lo que se tuvo que hacer fue
arrastrar esa herencia que ustedes nunca quieren hablar y que
supuso 16 millones de euros que no se pagaban las
convocatorias de cooperación. Pues primero ¿qué se hizo? Pagar
las convocatorias que se debían y ahora saca las convocatorias
como se tienen que sacar. Por tanto, la situación es que esa
preocupación ahora la oposición que tiene en torno al tema de
cooperación, no lo demostró mientras que gobernaban ustedes,
porque dejaron 16 millones de euros colgados a las entidades en
materia de convocatoria de cooperación.

Y podemos seguir más, es decir, esa sensibilidad que se
tiene ahora desde la izquierda en materia de cooperación, lo
primero que se hizo en la anterior legislatura fue bajar un 50%
en materia de cooperación. Y algunas personas que tienen
responsabilidad política hoy en esta cámara, y que antes tenían
responsabilidad política en la gestión, decían literalmente que
la ciudadanía no entendería que en esos momentos de necesidad
se dedicasen aquellas cantidades, y eso lo decía el Partido
Popular. Y la verdad, ante esa cuestión pues nadie dijo nada al
respecto.

Igualmente, esa sensibilidad que tiene la izquierda en
materia de cooperación, díganme ustedes en qué año y en qué
legislatura, cuando gobernó el pacto de izquierdas en Baleares,
puso un 0,7% en presupuesto en materia de cooperación,
ninguna, ninguna. Y si alguien sí lo hizo fue un gobierno del
Partido Popular, cuando había bonanza económica.

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, sí, en la etapa del Gobierno del Sr. Matas, un
0,7%...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, em sembla molt interessant el
que diu el Sr. Sanz, per tant màxim respecte, que no hi hagi
comentaris. Els ho agrairia moltíssim.
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

No he dicho nada, ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, vostè és totalment innocent, en aquest cas no té res
a dir. Pot continuar.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Ah, vale, vale, pues muchas gracias, gracias, señor juez,
presidente.

(Remor de veus i algunes rialles)

Pero bueno, en pocas palabras, es decir, lo que venía a decir
es eso, es decir que sí que se había dotado con un 0,7% y que
pues ahora desde la oposición nos interesamos mucho en que se
den mucho más recursos.

En el tema que también se ha explicado aquí, el tema de
elecciones, de lo que se va a destinar para las elecciones de
2015. Bueno, pues, es decir, volvamos a lo mismo, es decir, el
2003 un pacto de izquierdas destina 2,5 millones de euros para
las próximas elecciones de 2003; ahora se prevén 1,4 millones
de euros, ...

(Remor de veus)

No, 1,4 millones de euros se prevé ahora, 2,5 millones de
euros se destinaba en el 2003.

Actos protocolarios del presidente, el Sr. Antich se gastaba
420.000 euros en actos protocolarios y éste 2014 el Sr. Bauzá se
ha gastado 102.000 euros. Bueno, vale, es decir, si podemos
seguir así, si es que podemos seguir con cada argumento.

Pero bueno, en todo caso, lo importante es reiterar que la
posición de nuestro grupo no es el no a todo, el no a todo ya
sabemos quién tiene el record, iba en su ADN, pero la posición
del Grupo Popular es que ante mismas enmiendas mismas
respuestas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Passam a la votació de les esmenes
parcials de la Conselleria de Presidència.

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I si cap grup no demana votació separada, passam
a la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena de la diputada no adscrita,
Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, passam a la votació del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies.
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