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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem la sessió parlamentària d’avui.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012.

L’ordre del dia d’aquesta sessió és el debat, la votació i
l’aprovació, si pertoca, del dictamen de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en divuit
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en quatre moments que, si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat número 3,
corresponent a la secció 11, Presidència; del debat número 8,
corresponent a la secció 13, Educació, Cultura i Universitats;
del debat número 13, corresponent a la secció 15, Agricultura,
Medi Ambient i Territori, i per concloure, al final.

Passam, idò, al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012 i començam per la defensa conjunta de
les esmenes que es mantenen a l’articulat. 

Debat número 1, l’articulat i les disposicions addicionals del
dictamen del projecte de llei. A l’articulat i a les disposicions
addicionals es mantenen les esmenes següents.

A l’article 5, habilitació i desglossament d’aplicacions
pressupostàries, RGE núm. 5146, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista. 

A l’article 6, crèdits ampliables, RGE núm. 5147, d’addició,
del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 5148, 5149, 5150,
del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 5449, d’addició,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; i RGE núm. 5448, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A l’article 8, normes especials en matèria de modificacions
de crèdit, RGE núm. 5151, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista. 

A l’article 9, d’autorització i disposició de la despesa, RGE
núm. 5152, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. 

A l’article 11, despeses del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, RGE
núm. 5153, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista, i 5169,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 11,
despeses del personal al servei de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic, RGE núm. 5153,

d’addició, del Grup Parlamentari... -aquestes estan repetides, per
tant, no les esmentaré. 

A l’article 12, retribucions dels membres del Govern de les
Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels
membres de la Sindicatura de Comptes, RGE núm. 5450, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

A l’article 13, indemnitzacions per raó del servei dels
membres del Govern i dels alts càrrecs, RGE núm. 5451, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

A l’article 14, indemnitzacions per raó del servei, règim
general i supòsits específics, RGE núm. 5171, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista. 

A l’article 21, tributs, RGE núm. 5475, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició addicional segona, suspensió per als anys
2011 i 2012 de l’actualització de quanties a favor dels consells
insulars, RGE núm. 5154, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, i RGE núm. 5452, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició addicional quarta, actualització específica de
determinades taxes portuàries, RGE núm. 5155, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 5453, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

A la disposició addicional cinquena, Pla d’estabilitat laboral,
RGE núm. 5470, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i RGE núm. 5471, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

A la disposició addicional sisena, suspensió i modificació
d’acords, RGE núm. 5167, de supressió; 5168, de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista; 5473, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
com també són les 5476 i 5477, la 5476 és de modificació i la
5474 de supressió. 

A la disposició addicional novena, fons de colAlaboració
econòmica amb les entitats locals, RGE núm. 5156, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 5454, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

A la disposició addicional tretzena, reorganitzacions
administratives i liquidació del pressupost general de 2011,
RGE núm. 5158, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista. 
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A la disposició addicional dissetena, Institut d’Estudis
Autonòmics, RGE núm. 5159, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista. 

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals: RGE núm. 5157, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista, i RGE núm. 5172, d’addició, del Grup Parlamentari,
també, Socialista. 

Per això, passam a la defensa conjunta de les esmenes. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Iniciam avui el primer dels dos dies de debat de les esmenes als
pressuposts de 2012, presentat pel Govern de les Illes Balears.
Vull començar dient que començam avui el debat d’un
pressupost ilAlegal. D’entrada s’ha d’assenyalar que és així,
presentam el debat d’un pressupost ilAlegal, entre d’altres coses,
perquè a més de ser reconegut per diferents estaments i entitats
supera el 25% dels ingressos en la previsió d’amortitzacions i
interessos. Si bé és cert que s’ha fet o hi ha la intenció de fer
una interpretació una mica d’aquella manera d’aquest 25% dient
que del que es tracta ara és d’aprovar un projecte que és una
declaració d’intencions, com aquell que diu, una previsió i no és
allò que succeirà, per tant, no és més que un reconeixement que
efectivament el que aprovam avui no és el que s’executarà el
2012. Per tant, aprovam un simple equilibri de comptes
d’ingressos i de despeses per quadrar un pressupost, enginyeria
pressupostària, i poca cosa més.

La realitat, Sr. Vicepresident, és que quan vostè hagi
d’executar haurà de modificar allò que avui s’aprovi perquè si
no, ni tan sols es podrà endeutar perquè no li permetrà la llei tal
com està reconegut. I, el més curiós de tot és que per avalar la
legalitat d’aquest debat i d’aquesta tramitació, el Govern es fa
un informe on diu que allò que ell mateix fa està bé. És a dir, el
Govern s’informa així mateix que el que fa està bé i aparca, per
suposat, l’informe que també estaria bé que existís, entre
d’altres, del Parlament. 

Però, passem directament al pressupost i, miri, segons el
Partit Popular aquests pressuposts 2012 són els pressuposts
restrictius, austers i on prima el control de despesa. Diuen que
el text, l’articulat que ara debatem és el que marca aquest camí.
Mantenen la teoria que l’articulat estableix mesures de control
pressupostari i mesures d’austeritat i tot això, diuen, es fa sense
augmentar imposts. Però quan un llegeix detingudament els
articles i les disposicions té fàcil veure com aquests arguments
cauen pel seu pes. Podríem, si ho feim així, constatar que el
control no és tan estricte com es diu, que l’austeritat desapareix
en determinats casos, que més que control de la despesa el que
hi ha és un retall importantíssim i duríssim d’aquesta despesa i
que el risc de dèficit no s’ha esfumat i, per tant, no s’ha
eliminat.

Entrarem en un primer bloc d’esmenes presentades que fan
referència a una qüestió com són els crèdits ampliables. Hem
presentat aquí quatre esmenes. Podríem estar d’acord que s’han
de reduir progressivament aquestes partides ampliables, ara bé,
en alguns casos i en una situació d’incertesa econòmica potser
no és el millor moment per deixar-les fora de la relació de

crèdits ampliables sobretot perquè els quatre casos que
proposam corresponen a partides manifestament insuficients en
aquest pressupost 2012, algunes, fins i tot reconegut pels
mateixos consellers, com són la del túnel de Sóller i les
subvencions a residents en el transport marítim. Les altres dues
són les referides als serveis transferits als consells, que figura a
la secció 32, i els crèdits destinats a satisfer subvencions i ajuts
del Pla d’habitatge. Totes elles, com he dit, necessàries en el seu
moment i que requeriran d’ampliació perquè clarament, i així ha
estat reconegut -com dic- pels mateixos consellers, les partides
que hi ha són insuficients.

Un altre apartat que vull ressaltar dins aquest articulat és el
control pressupostari, el tema de l’austeritat i les retribucions
salarials. Aquí tenim un bloc de set esmenes presentades. Com
que aquesta ha de ser una llei que millori el control
pressupostari proposam que determinats augments de despesa
hagin de ser autoritzats per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
d’aquest parlament, concretament aquells que provenen
d’ampliacions de crèdit del Servei de Salut de les Illes Balears
i de l’Agència Tributària de les Illes Balears quan l’import
superi el 5% del total dels crèdits inicials. 

Seguint amb propostes de control farà falta l’autorització
també del Consell de Govern per a la concessió de subvencions
a les quals no sigui possible aplicar els principis de publicitat i
concurrència, i de quantia superior a 30.000 euros. També crec
que s’ha de fixar un sostre al complement de productivitat
malgrat que sí és cert que són poques les quanties
pressupostades per a aquest complement retributiu en aquest
pressupost.

En uns moments en què es demana contenció en el sou del
personal funcionari és important que es fixin limitacions en els
sous més elevats. I, per un altre costat, que les administracions
no puguin establir complements específics que superin en més
de tres vegades la quantia màxima establerta per al sou dels
funcionaris del grup més elevat, en aquest cas el grup A1.
També s’ha de recuperar el sostre de 200 euros per a les
indemnitzacions per assistència als consells d’administració,
sostre que es va posar pel passat govern a la passada legislatura
i que aquest govern directament ha eliminat, si no, es
confirmarà que l’austeritat és únicament per a alguns, no per a
tots.

Les retribucions, per un altre costat, del director de
l’advocacia i del director de l’Institut d’Estudis Autonòmics,
càrrecs que tenen assimilació a rang de director general, s’ha
d’imputar a l’article 10, que correspon a alts càrrecs, i no com
està en aquesta llei a l’article 12, de funcionaris de carrera, com
dic, repetesc, està en aquest moment.

Un altre bloc que vull ressaltar és el finançament dels
consells i dels ajuntaments, aquí hem presentat tres esmenes.
Les esmenes que hem presentat pretenen aixecar la suspensió de
l’actualització de les quanties a favor dels consells per als anys
2011 i 2012 així com la que figura sobre l’actualització de
l’import a favor del Consell Insular d’Eivissa per al
manteniment del centre sanitari no psiquiàtric de Cas Serres i de
les quanties que es transfereixen al Consell Insular de Mallorca
i que també corresponen a temes socials. Si es manté la
suspensió per a 2011 i 2012 es podria arribar a posar en perill,
fins i tot, la prestació de tots aquests serveis. 
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També hem presentat una esmena que fa referència al
manteniment de la bestreta tal com figurava a la llei de 2010,
que es recuperin els imports de 2010, 37 milions i mig per a
Mallorca, 4 milions i mig per a Eivissa i 4 milions i mig per a
Menorca. No basta amb la proposta que ha incorporat per via de
ponència el Partit Popular a la llei. El 2012 el Consell Financer
Internacional ha d’aprovar, segons diuen, les bases per a la
revisió legal del sistema de finançament dels consells, si no ho
fa, l’esmena que va presentar el Partit Popular diu que els
consells abans del 31 de març de 2013 es veuran obligats a
retornar aquests milions que se’ls havia avançat, quan és en
mans del Govern que això sigui o no una realitat. Per tant, es
posa sobre els consells un pes que bàsicament correspon al
Govern. Entenem que això és injust i per això proposam
eliminar i suprimir aquestes propostes.

Innecessari també és el càstig als ajuntaments reduint el fons
de cooperació local del 0,7 al 0,5% del total dels ingressos
propis de la comunitat autònoma, i perquè això no ho puguin fer
es permeten, fins i tot, amb la llei eliminar la previsió de la llei
que cap municipi no rebrà una participació anual del fons que
sigui inferior a la rebuda l’any anterior. Ja sé que han
argumentat que això no succeirà, si n’és el cas, i llavors ens ho
expliquen, tendrem la corresponent rèplica per tornar-ne a
parlar.

Finalment, un darrer bloc que fa referència a taxes, acords
sindicals i liquidació de pressupost. Directament entrarem en el
tema de taxes, en aquest primer debat parlam del 15% de
l’increment de taxes portuàries. És una contradicció del discurs
fet fins ara pel mateix Partit Popular i pel Govern. Afecta moltes
qüestions i figura a l’informe econòmic, afecta els amarraments
de petits i grans vaixells, de mercaderies, de passatgers, de
pescadors, etc., per tant, presentam també la proposta d’eliminar
aquest increment del 15% i dues esmenes també que van
referides en aquest cas al personal del Servei de Salut de les
Illes Balears, passant ja a un altre tema. 

Pel que fa referència a suprimir el punt 3 de la disposició
addicional sisena, que pretén recuperar el complement de
prestació econòmica en cas de malaltia comuna o d’accident no
laboral, he de dir que aquest acord va ser possible per la
renúncia per part del personal a diversos ingressos, que ara no
es tendran en compte. Entenem, també, que és insuficient la
proposta i la jugada fora de temps que va presentar el Partit
Popular deixant fora de la seva proposta determinades malalties.

La que afecta el punt 4, que també proposa la seva supressió,
pretén recuperar la quantitat del fons d’acció social del 0,9% de
la massa salarial i no deixar-la, com pretén el Partit Popular, en
el 0,6 i figura així a la llei de pressupost.

Aquests eren acords amb les organitzacions sindicals,
senyores i senyors diputats, i ara és una decisió unilateral, no
s’han tengut en compte aquests representants sindicals a l’hora
de tombar allò que sí se’ls va demanar que participassin quan
s’havia de tancar l’acord. Ara, quan es tracta de tombar aquest
acord allò que es fa és fer-ho unilateralment sense tenir en
compte aquesta representació sindical. 

Com dic, són totes esmenes que pretenen posar en via el que
realment fa falta, pretenen destapar la cara real d’aquest
pressupost que no és ni molt menys el que ens volen vendre, no
és un pressupost de control, no és un pressupost d’austeritat i és
un pressupost eminentment de retalls que, a més, no té en
compte en cap cas la possibilitat de millorar els ingressos, que
serien fonamentals per continuar mantenint determinades
prestacions, i sobretot, com he dit al principi, és un debat d’un
pressupost que arranca des d’un punt d’ilAlegalitat manifesta que
ha estat reconeguda per diferents estaments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Molt bon dia i moltes gràcies, Sr. President. Ja vàrem
manifestar en el debat a la totalitat que aquests no eren uns
pressuposts que ens agradessin gens, i molt manco l’articulat, i
en aquell moment no vàrem tenir èxit, però sí que esperam que
alguna, almanco alguna, de les esmenes que avui presentam
puguin ser recollides per millorar aquest pressupost de cara a
l’any que ve. 

En primer lloc demanam completar al llistat de partides
ampliables, ja sabem que és cert que allò que ens agradaria a
tots és tenir un pressupost que es complís, tenir suficients
doblers a principi d’any i no haver d’ampliar ni modificar, però
el cert és que això no és així, que no hi ha fons suficients per a
moltes partides, fins i tot el Partit Popular i el mateix govern
han reconegut que algunes són insuficients i que durant l’any
s’hauran d’anar ampliant. Per tant, és bo que el mateix articulat
de la llei reconegui com a ampliables aquestes partides que el
mateix govern diu que sap que no són suficients.., com les
subvencions, les destinades a pagar les subvencions del peatge
del túnel de Sóller, per a residents evidentment de Sóller, les
bonificacions en matèria de transport marítim i transport públic
per carretera, les partides que corresponen als serveis transferits
als consells, que si no s’amplien tendran encara més dificultats
per gestionar aquests serveis, especialment els dedicats a la part
social que ja costa prou als consells tirar-los endavant, i algunes
partides de personal. Per tant, creim que és bo que el pressupost
digui, reconegui que, a aquestes partides, hi haurem de posar
més doblers.

També entenem que un govern que retalla i que fa bandera
de l’austeritat, els sous i els complements específics dels seus
alts càrrecs no han d’augmentar i molt manco en algunes
quantitats que proposen. Per tant, demanam que no
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s’incrementin en les quantitats tan elevades, alts càrrecs, com
per exemple el gerent de l’ib-salut.

Continuant amb el tema de l’austeritat, del qual el Partit
Popular i el Govern en fan bandera, entenem que també una
mesura d’estalvi en aquests moments de dificultats seria que el
Parlament s’estalviàs les dietes per assistència a les sessions del
Parlament dels consellers, en temps de crisi i amb fortes
retallades pensam que si hem de retallar podem retallar una
mica de per tot, d’allò manco necessari per poder destinar els
doblers a les partides més necessàries.

Estam convençuts que en temps de crisi l’austeritat no basta,
no és suficient per sortir de la crisi. Hi ha d’haver austeritat, hi
ha d’haver algunes retallades, no les que ens proposa el Govern,
però com que la solució no és només retallar, també s’han de
garantir ingressos. Hi ha d’haver ingressos suficients per evitar
aquestes retallades en serveis bàsics i per impulsar l’activitat
econòmica i crear llocs de treball. 

És per això que insistim una vegada més que s’ha d’actuar
en l’àmbit tributari i proposam una sèrie de modificacions
d’imposts moltes compatibles amb les bonificacions que s’ha
establert al Decret Llei 6/2011 i que discutirem dijous aquí
mateix, però que creim que és necessari. Ja sabem que el Partit
Popular no n’és partidari, d’incrementar imposts, però tots
sabem que els doblers públics, els doblers que gestionen els
governs, també els governs del Partit Popular, surten dels
imposts dels ciutadans, surten d’aquí, sempre. 

Per tant, reclamam que es pagui en funció d’allò que tenen.
El nostre grup defensa els impostos progressius, que allò que és
just és que qui més té pagui més i qui no té res, si no pot pagar,
que no pagui. Aquesta és la manera -entenem- de garantir uns
serveis bàsics per a tothom.

Així, proposam una sèrie de modificacions al pressupost de
transmissions patrimonials, incrementar un punt -del 7 al 8%-
per als immobles amb valor superior als 450.000 euros, que no
és que sigui a l’abast de tothom. També demanam incrementar
el tram autonòmic de l’IRPF, proposam augmentar la
progressió, un punt més per a les rendes superiors a 120.000
habitants i dos punts per a les rendes superiors a 120.000 euros
i dos punts més per a les rendes superiors a 175.000 euros
anuals. Això evidentment és molt més que una classe mitjana i
ja no diguem dels treballadors normals que són la majoria
d’aquesta comunitat. També demanam incrementar la
progressió a les successions i donacions. 

Tot això suposaria quantitats importants per cobrir
necessitats bàsiques de la població que amb els pressuposts que
ens ha presentat el Govern del Partit Popular no estan garantits.
Necessitats bàsiques que no només no garanteix el Govern, sinó
que tampoc no ho podran fer els consells insulars si no s’accepta
l’esmena 5452, que el Partit Popular i el Govern pretenen
suspendre l’actualització de les quanties destinades als consells,
de les competències delegades o competències transferides i no
aplicar l’actualització implica encara més retallades en matèria
social i ens serveis bàsics destinats precisament a les persones
i a les famílies més vulnerables. 

Entenc que aquesta no és una bona política i demanaríem
que el Govern o que el Partit Popular acceptàs també aquesta
esmena.

Després arribam a les taxes portuàries, és curiós que el Partit
Popular que defensa tant que no vol incrementar imposts, que
no és la seva política, dijous discutirem si s’incrementa o no,
però la cosa és que no han d’incrementar les despeses, no han
d’incrementar els costs als ciutadans i sobretot als empresaris;
i, en canvi, ve i du un 15% d’increment de les taxes portuàries,
els pescadors de Cala Ratjada, de Portocristo, d’Alcúdia, de
Ciutadella hauran de pagar un 15% més d’allò que pesquen al
Govern. 

Entenc que als iots, per amarrar un iot de luxe, el Govern
vulgui cobrar, estan dins el mateix capítol de taxes portuàries,
això ho entenc, per cobrar més, ara, als pescadors, al transport
marítim i aeri..., aquesta setmana hi havia el conseller
d’Agricultura, Pesca i moltes coses més que exigia els costs
d’insularitat, que se’ns reconegui la insularitat, mentre el seu
govern du a aprovar un 15% més als vaixells, a les mercaderies,
als passatges que arribin al Port de Ciutadella o de Sant Antoni.
Vull dir, és com un contrasentit això, que a Europa li haguessin
pogut dir “i el teus què fan?” Per tant, crec que en alguns
d’aquests epígrafs estaria bé que el Govern decidís mantenir el
mateix increment que als altres, que seria l’IPC o fins i tot
deixar-lo com estava fins ara. Per tant, si reclamam que Europa
ens arregli el món, nosaltres no l’hauríem d’espenyar abans
d’anar a fer les reclamacions.

Finalment, a la disposició transitòria referent al pacte laboral
-i entram en altres temes- el Govern pretén ajornar-lo
indefinidament. Entenem que en dos dies no es pot arreglar,
però sí que creim que ja han passat suficients anys i hauríem de
començar a posar data de desplegament complet d’aquest pacte
d’estabilitat. Nosaltres proposam el 31 de desembre de 2013, ni
ara ni l’any que ve, sinó ja cap a l’altre perquè el Govern hi
pugui anar a fent feina durant tot l’any.

També hi ha una sèrie d’esmenes que van en el sentit de
suavitzar el fet de suspendre l’aplicació de diferents acords amb
els sindicats en matèria laboral i normativa. Entenem que
evidentment l’austeritat ens du a haver de suspendre alguns dels
acords, però sí que alguna cosa podríem començar a introduir
dins el 2012, que suavitzaria aquesta aturada dels acords.

Finalment, si el Govern ha decidit congelar partides als
serveis transferits als consells, per als ajuntaments pensam que
encara és pitjor perquè allò que fa és modificar la llei municipal
rebaixant el percentatge que obligatòriament ha de destinar als
municipis. Fins ara era del 0,7% des que es va aprovar la llei del
2006 i a partir d’ara és del 0,5%. Això és una retallada de prop
del 29%, un 28,5% de l’aportació de la comunitat autònoma als
ajuntaments, cosa que suposa no només una deslleialtat amb els
batlles i ciutadans, sinó escanyar encara més les administracions
més properes, les que més pateixen i les que donen un servei
més directe als ciutadans. 
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Crec que s’ho han de repensar. Crec que les retallades del
Govern fan molt de mal a la societat, però aquestes retallades
que insisteixen damunt els ajuntaments, els consells i aquest
increment de taxes posen en perill moltes famílies, moltes
petites empreses i molta gent que avui encara es pot guanyar el
jornal, però que amb les seves mesures el veuran perillar.

Els demanaríem que fessin un esforç i acceptassin les
nostres esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Torn en contra de les
esmenes, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, primer de tot sí que m’agradaria fer una referència a la
qualificació d’aquests pressuposts com ilAlegals. Els pressuposts
són legals, són completament legals, s’adapten perfectament a
la legalitat. És així i ho saben. 

Comprenc que vostès voldrien que no hi hagués pressuposts,
estan acostumats a funcionar sense pressuposts, però aquesta
comunitat necessita uns pressuposts i aprovarem aquests
pressuposts, uns pressuposts perfectament legals. No es
preocupin...

(Aldarull a la sala)

...perquè, a més, la ràtio que marca..., la ràtio LOFCA és
d’aplicació en el moment en què es contracta el préstec, en
aquell moment si la ràtio està per damunt idò no es podrà fer el
préstec, però avui, avui, aquests pressuposts són legals, però
l’any 2011 vostès varen concertar 300 milions, els famosos
bonos patrióticos, i varen dir en aquell moment que en el 2012,
o sigui l’any que ve, moment en què s’havien d’amortitzar
aquests bons, es compliria la ràtio LOFCA. Ho varen dir. Per
tant, qui en tot cas hauria incomplert la ràtio LOFCA no seríem
nosaltres, sinó que serien vostès. Això és així i aquesta és la
realitat. Vostès voldrien una altra cosa, però aquesta és la
realitat. 

Passem als pressuposts, avui, i algunes vegades s’ha dit,
tenim uns pressuposts expansius, és clar, creixen un 8,58%
respecte de 2010, són pressuposts que mai de la vida aquesta
comunitat no havia tingut uns pressuposts tan elevats, però això
amaga una realitat. Amaga una realitat molt evident i és el que
hem de tornar l’any que ve en concepte d’amortitzacions i
interessos. 

L’any que ve haurem de tornar 772 milions d’euros en
concepte d’amortitzacions i interessos. Açò, lògicament,
hipoteca els nostres pressupostos, hipoteca els pressuposts de
2012. L’any que ve aquest govern gestionarà 310 milions menys
que l’any 2010.

M’he permès dur una gràfica, perquè en la gràfica es veu
molt clarament. Aquí es veu exactament el que és la càrrega
financera, el que hem d’amortitzar en aquests pròxims anys.
Aquí hi ha una punta, 2012, que és quan més s’ha d’amortitzar,
gradualment i amb el temps anirem amortitzant menys, però
dins el 2012, a causa lògicament d’una sèrie de préstecs que
vostès varen contractar , ara al 2012 tenim aquesta hipoteca
enorme damunt els pressuposts i açò ho fa capgirar tot i açò és
el que en els pressuposts més condiciona el poder fer
determinades despeses.

A més a més, però aquests pressuposts tenen la virtut de ser
uns pressuposts que, fins i tot tenint menys doblers per gastar,
són pressuposts que intenten assegurar els serveis públics bàsics
de l’estat del benestar, 3 de cada 4euros de despesa no financera
va a polítiques socials, 3 de cada 4 euros. Aquesta és la realitat.

Els pressuposts -i ho veim també en el text articulat- són uns
pressuposts on s’intentarà controlar al màxim el progressiu
desenvolupament d’aquests pressupostos. No es gastarà el que
no es pugui gastar. El que entra es pot gastar i el que no entra no
es pot gastar, a diferència del que ha passat els darrers anys. No
es pagaran hores extraordinàries ni productivitat, no hi haurà
jubilacions anticipades ni allargament de jubilacions, se
suprimiran les indemnitzacions a alts càrrecs de 30 euros per
viatges, etc. És un pressupost eminentment auster.

El Sr. Boned deia que no eren uns pressuposts austers, idò
si no són uns pressuposts austers, digui’m què són. Són uns
pressuposts durs, realistes, i una de les seves virtuts, una més,
és que s’han mirat amb summa prudència els ingressos, tant és
així que fins i tot el Sr. Alorda en el seu blog diu que
ingressarem 350 milions més, tant de bo! Tant de bo ens arribin
aquests 350 milions que diu el Sr. Alorda, ja no farà falta ni
ràtio LOFCA ni res, amb 350 milions podrem fer moltes coses,
tant de bo les prediccions del Sr. Alorda es compleixin, tant de
bo!, però amb prudència hem fet uns pressuposts molt... mirant
molt prim el que són els ingressos. Lògicament no estan
pressupostades les inversions estatutàries, que segurament ens
arribaran, no està pressupostat el fons de competitivitat ni el
fons FEDER, etc. Esperem que n’arribin, però al pressupost,
com que no és segur que arribin, no estan posats.

M’agradaria fer una menció, perquè el temps passa i no
entram en el tema... M’agradaria, primer de tot, en el tema de
les partides ampliables, és que vostès estan acostumats a
utilitzar les partides ampliables. Amb aquesta llei passam de 18
partides ampliables que hi havia el 2010 a només 8 i veim
esmenes -el PSOE, 4; el PSM, 7- on volen més partides
ampliables, idò nosaltres creim que en uns pressuposts, com han
de ser els del 2012 d’austeritat, de contenció de la despesa no hi
pot haver més partides ampliables, no n’hi pot haver més. 

Comprenc que vostès han funcionat d’una altra manera, però
ara es funciona d’aquesta manera i aquesta manera és contenció
de la despesa, intentar reduir el dèficit, control pressupostari,
etc., perquè en el text articulat -i vostès ho han llegit-
s’estableixen fortes mesures de control pressupostari.
S’estableixen mesures d’austeritat, de control de la despesa, de
reducció i racionalització dels ens públics que integren el sector
públic instrumental, congelació de les retribucions als membres
del Govern, etc. Això surt al text articulat.
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Hi ha una preocupació -veig- molt grossa en el tema de
finançament dels ajuntaments. Ho tornaré repetir. Tornaré a
repetir-ho perquè les coses a vegades a força de repetir-les
s’arriben a entendre... i ho repetiré si ho trob... a veure si ho
trob, sí. Mirin, el Fons de cooperació local, els repetiré el que
vaig dir a la comissió, en el 2012 els ajuntaments ingressaran
més que en el 2011 entre altres coses perquè cobraran un 25%
del 2011, entre altres coses, però la partida del Fons de
cooperació local és la mateixa del 2011, és la mateixa. No
cobraran menys, els ajuntament fins i tot -i els ho dic- cobraran
més, però és clar, és que hem de recordar la història dels fons de
cooperació local. 

La Sra. Mascaró amb el seu estil tragicòmic rallava que era
una deslleialtat amb els batles, que escanyaven l’administració
més propera... escolti, res no va dir vostè quan l’any 2011, no fa
massa, el seu govern, el govern al qual donaven suport, va fer
una modificació de crèdit de 18.800.000 euros i els van llevar
precisament del Fons de cooperació local i van bloquejar 10
milions més del Fons de cooperació local. Vostès, vostès van
escanyar els ajuntaments! Escoltin, si hagués estat per vostès els
ajuntaments no haguessin tengut ni un euro el 2011, ni un euro!
I ara ens acusen de deslleialtat i que escanyam els ajuntaments!
Un poc de sentit comú i un poc de vergonya!

Altres qüestions que convé també ressaltar. El finançament
dels consells, hi ha hagut una esmena del Partit Popular, on
s’aportarà amb aquest finançament 25 milions al Consell Insular
de Mallorca, 3 milions al d’Eivissa i 3 milions al de Menorca.
Però jo crec que el més destacable d’aquesta esmena i que jo
crec que és el millor, a part de les quantitats, que efectivament
no estaven incloses i que ara hi estan, és que per fi es posa una
limitació de temps per establir una nova llei de finançament dels
consells insulars. Ja està bé d’allargar una cosa que des de l’any
2002 ja estava una mica obsoleta. Per tant, jo crec que és una
bona notícia que entre tots ens hem de posar d’acord en fer una
llei de finançament dels consells insulars i tenim un termini, un
any. I s’ha de fer i jo estic convençut que per part del Govern no
quedarà i que es faran totes les passes possibles perquè açò sigui
una realitat. I després tindrem una llei que, amb l’acord de
tothom, amb el màxim consens possible, estableixi realment el
finançament dels consells insulars.

Les taxes portuàries. Ja em pas d’un minut, però crec que val
la pena dir alguna coseta sobre aquesta qüestió. La Sra. Mascaró
voldria augmentar despesa, com que l’endeutament ja és difícil,
augmentar imposts, etc. Escoltin, nosaltres no augmentarem
imposts, però el que sí, i aquí s’ha de veure la diferència, no és
el mateix un impost que una taxa, no és el mateix. I ja
voldríem... la taxa té com a contraprestació un servei i pagues
un servei. Aquesta és la realitat, tant de bo poguéssim no apujar
les taxes! Tant de bo poguéssim gastar tot el que voldríem en
sanitat, en educació, ... tant de bo! Però escoltin, és que ens han
deixat un solar. O sigui, estam refent a poc a poc i amb molts
d’esforços l’arrossegall que vostès ens han deixat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, supòs que en el torn de rèplica tindré oportunitat de dir
altres coses. En principi  acabaré així. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica el Sr. Boned per part del
Grup Socialista té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, ho ha intentat, eh?, però
crec que no ho ha aconseguit. Vostè ha intentat sortir aquí per
veure si podia enredar per tal que ningú no sapigués de què
estam parlant. Però crec que al final no ho aconseguirà. Miri,
vostè diu que aquests pressuposts sí són legals. Jo li diré que no
ho són, insistiré que no ho són. I alguna cosa ha de reconèixer,
Sr. Diputat, que està fallant en aquest pressupost. O fallen els
ingressos i el Govern espera ingressos addicionals superiors als
pressupostats, tal i com vostè ha apuntat en la seva intervenció,
i que a més no volen incorporar al pressupost per no haver de
pressupostar també despesa, que així ho haurien de fer; o bé el
que els interessa és mantenir aquesta partida d’interessos inflada
tal com pugui estar, per tal de tenir un marge de discrecionalitat
i de maniobra.

En qualsevol cas vostès saben perfectament que en aquest
moment no compleix la ràtio, no la compleix ara i segurament
ho tendrà complicat més endavant, si no milloren evidentment
els ingressos. I si en la previsió actual vostès contemplen
ingressos imprevists, no és més que això, una imprevisió
d’ingressos que no és imputable a un pressupost, perquè l’altra
sortida que tenen és una clara millora dels ingressos per via
tributària i que vostès no en volen sentir ni parlar, en una part,
després més endavant ja parlarem d’altres qüestions.

I ja que estam en el tema tributari, parlem del 15% de les
taxes portuàries. En el segon debat tendrem oportunitat de
continuar parlant de taxes i podrem ampliar el debat sobre
aquesta qüestió. Però miri, aquí en aquest cas concret falla el
concepte. El Grup Popular sistemàticament s’ha postulat en la
necessitat de rebaixar les taxes, sobretot aquelles que afecten els
transports, especialment en matèria d’aeroports i ports. I què fan
vostès en aquest pressupost? Tot el contrari del que reclamen,
automàticament incrementen un 15% la partida de taxes
portuàries. Una partida que, a més, com que diu el Sr. Camps
que la taxa va per cobrir serveis, en aquest cas afecta molt
directament els passatgers, tant els residents, com els turistes,
Sr. Camps. No sé si vostès això ho han tengut en compte, però
sempre ho reclamen. I aquí els afecta i molt especialment afecta
un tema purament laboral com és el dels pescadors, que crec
que també, vostès que defensen tant la necessitat de millorar la
situació dels treballadors, en aquest cas el que fan és imputar-los
un 15% d’increment de taxes.
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Parlem del tema de les aportacions als consells i
ajuntaments. Quant als consells, Sr. Camps, no pot ser que
aquest govern vegi incrementat en 450 milions el finançament
que li arriba de l’Estat, gràcies al nou model de finançament i
que al mateix temps, mentre posa la mà i li arriba més, quan li
toca donar als consells i als ajuntaments el que fa és no tan sols
donar-los el que tenien fins ara, no, no senyor!, sinó retallar allò
que els pertoca per llei per al 2011 i per al 2012. Aquesta és la
justícia que té en finançament aquest govern. Quan li toca
cobrar va molt bé, reclama de l’Estat, però quan li toca pagar el
que fa és retallar allò que correspon als ajuntaments i als
consells.

I parlant d’ajuntaments, miri, el seu raonament, Sr. Camps,
cau pel seu pes. No fa falta ser matemàtic per saber, com diu
vostè, que els ajuntaments el 2012 cobraran més del que han
cobrar el 2011. Clar, és que una simple suma i una resta, no fa
falta més. Si l’any 2011 cobraran només el 75% d’allò que els
pertoca i el 2012 tenen previst pagar el cent per cent del que
vostès han marcat a la llei, evidentment cobraran més el 2012
que el 2011. Però no pretenguin enganar ningú, cobraran més en
funció d’allò que vostès ja han restat en aquesta llei de
pressuposts, no cobraran el mateix que abans. No cobraran
sobre el 7%, cobraran sobre el 5% i cobraran ara el 75% del 5
i l’any que ve el cent per cent del 5, no del 7. No enganin ningú.
Vostès pagaran menys als ajuntaments, els agradi o no els
agradi!

(Alguns aplaudiments)

Serveis bàsics, diu vostè que mantenen els serveis bàsics.
Vostès no ho fan, vostès retallen els serveis bàsics i està molt
clar que retallen serveis bàsics i tendrem oportunitat de parlar-
ne més endavant.

I per acabar, partides ampliables. Miri, Sr. Camps, vostè ha
dit una cosa, “no volem gastar més que el que hi ha”, això ho ha
dit vostè. Però fins a dia d’avui i miri que ho hem demanat més
d’una vegada en comissió i aquí mateix, ningú del Govern no
ens ha dit com es farà per aplicar això que vostè diu, com faran
per cobrir les necessitats que saben que existiran, molt superiors
a allò que està pressupostat, per exemple en la subvenció a
residents en transport marítim. Ningú no ho ha dit, 1,5 milió
figura, no em serveix que vostè surti aquí i em digui “vostès hi
posaren 1 euro”, perquè precisament aquí hi ha la diferència i
per això presentam aquesta esmena, Sr. Camps, no faci capades.
Sí, escolti el que li dic. La diferència és que vostès aquesta
partida no la tenen com a ampliable i haurà d’explicar com
volen fer-ho per aportar el que correspon. Com aportaran de
l’1,5 milions als 8,5 que és el que farà falta, segons la darrera
liquidació. Nosaltres què férem? Vàrem posar efectivament com
diu vostè 6 o 7 euros, tal vegada sí, però la partida era
ampliable. Hi havia previsió de què al llarg de l’exercici es
pogués incorporar allò que fes falta per cobrir aquesta subvenció
de resident. Vostès en principi no ho tenen així. Per tant, aquí
vostès (...) això. Per tant, quan parlam de partides ampliables, el
que proposam és precisament poder atendre aquests serveis
bàsics.

I sobre el tema d’austeritat, en aquests serveis sí, vostès
retallen tot, retallen fins i tot en acció social...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. Retallen en atenció a aquelles entitats
que treballen en discapacitats socials i retallen, sí, però vostès
no volen retallar, sinó que volen continuar cobrant molt més del
que cobraven fins ara en els consells d’administració de les
empreses en què vostès participen. Abans eren 200 euros, a
vostès no els agrada, els pareix poc, austeritat per als altres, però
per a un mateix, quan més pugui cobrar millor, veritat que sí, Sr.
Camps? Això no és justícia, ni és austeritat, ni és control, ni és
un pressupost com correspon, com toca i sobretot el que fa falta
per als que menys tenen, no per als que més tenen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, la hipoteca damunt
els pressuposts no és només pel deute que ha de pagar el
Govern, és també perquè el Partit Popular no vol apujar
imposts. Si el Partit Popular volgués apujar els imposts la
hipoteca no seria tan grossa. Però aquesta és voluntat seva.

I ha dit una frase que crec que convé que l’estudiem: “els
pressuposts tenen la virtut d’intentar assegurar els serveis
bàsics”, “els pressuposts tenen la virtut d’intentar assegurar els
serveis bàsics”. Si aquesta és la virtut dels pressuposts, vol dir
que ni vostès creuen que tenim els serveis bàsics assegurats.
Això ho ha dit vostè, jo ho he repetit, després ja ho llegirà i
veurà com sí que ho ha dit. Per tant, els pressuposts sí són durs,
realistes, la veritat és que gens ni mica.

Diu que pressuposta menys ingressos..., ha fet referència al
blog del Sr. Alorda. Nosaltres estam molt contents que ens
segueixi. I, efectivament, vostès ingressaran més doblers i ho
sap el vicepresident del Govern que ingressaran més del que han
pressupostat, perquè no els pressuposta tots, perquè si els
pressupostàs hauria de donar més doblers als ajuntaments, com
que el percentatge del que els dóna en funció dels ingressos, ell
apunta quan ja ha descomptat els que han de tornar amb els fons
de competitivitat, i tant! A final d’any ho veurem. I així és una
manera d’evitar donar més doblers als ajuntaments. Els
portaveus del Partit Popular poden dir que no, però no ho diu el
vicepresident del Govern que és l’encarregat d’aquestes coses.
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Ens diu el Sr. Camps que les coses a força de repetir
s’arriben a entendre. Sr. Camps, les coses a força de repetir se
saben, però no vol dir que s’entenguin, perquè vostè el que
pretén és fer-nos creure una cosa que no és certa. Nosaltres no
podem entendre mai que aquests siguin uns pressuposts
realistes, no podem entendre mai que els ajuntaments l’any que
ve cobraran el mateix que enguany, perquè no és cert. En el
pressupost de 2012 si haguessin de cobrar el mateix, hi hauria
la quantitat que havien de cobrar el 2011, que era la mateixa que
el 2010, més el 25% més. I si vostè fa les sumes, supòs que això
per molt tragicòmic que siguem, tots en sabem fer, i veurà com
no suma la quantitat que li toca. Per tant no, cobraran menys.
Per tant, deslleialtat amb els batles sí, començant pels seus, però
sobretot deslleialtat amb els ciutadans.

I per cert, si hagués estat per nosaltres no haurien tingut ni
un euro el 2011 perquè vàrem deixar moltes partides
bloquejades. I quantes n’han desbloquejades des que hi són? Fa
mig any que manegen el pressupost i que el Sr. Manera ja no
signa. Tot allò que estava bloquejat ho haurien pogut signar i
desbloquejar...

(Remor de veus)

Ahhh! I els doblers! Ahhh! Per tant, la culpa no és només
del que hi havia abans, és del que hi ha ara, que ha volgut
renunciar a un fons de competitivitat. Per tant, ens deia un poc
de vergonya i crec que ens l’hauríem de repartir una miqueta
tots, Sr. Camps.

No augmentam imposts, però sí augmentaran taxes. I ens ha
explicat que les taxes no són el mateix que els imposts, ho
sabem. Tots són tributs, però tots sabem què són imposts i què
són taxes. Però en uns moments difícils, hi ha gent que té molt,
i les administracions tenen les eines per posar uns imposts que
permetin reactivar l’economia, donar serveis, ... aquestes coses.
Però el Govern a això li té por, el Partit Popular tem la gent que
té molt i que podria aportar, en canvi, prefereix fer pagar més,
un 15% més als pagesos que duguin menjar a través del port de
Ciutadella o de Sant Antoni; un 15% més als passatgers que
hagin d’atracar en aquests ports; un 15% més als pescadors per
tenir la barca, per treure-la, per emmagatzemar, ... Perdoni, si
vostè està d’acord que els pescadors de Ciutadella paguin un
15% més, digui-ho. Nosaltres volem que aquesta gent que se
guanya el jornal dins una barca, pagui més l’any que ve perquè
el Govern va estret. Idò nosaltres no. Nosaltres trobam que és el
moment de reactivar l’economia i a aquestes persones que es
guanyen la vida així, posem-los-ho més fàcil. 

Passat demà duran unes bonificacions per a emprenedors,
però ja en tendran la meitat d’escanyats amb aquestes taxes. Jo
crec que haurien de fer una visió global d’aquestes coses. I,
sincerament, crec que en aquests moments no plantejar-se que
els pescadors, que les mercaderies i que l’amarrament de bucs
i els varadors per pescadors no quedin en el 15%, sinó en l’IPC,
diu molt poc de tots vostès. Diu molt poc de creure realment en
la gent d’aquesta terra i en la reactivació de l’economia per a
tothom. Jo els demanaria que fessin un esforç i que almanco
aquests dos o tres epígrafs que podrien salvar la temporada a
algunes persones i a algunes famílies els hauríem de tenir en
compte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, Sr. Boned, veig que ha quedat tot sol en la seva defensa de
la ilAlegalitat dels pressuposts. El PSM, que sapiguem, sobre
aquest tema no ha dit res. Serà que tampoc no ho veuen tan clar.
Però el que sí li diré és que, efectivament, aquests pressuposts
tenen uns ingressos que s’han mirat amb molta prudència i és
cert. El que no farem nosaltres és pressupostar ingressos que
després no vénen, com va passar amb el fons de competitivitat.
Varen posar que vindrien 240 milions d’euros, no varen venir,
però ja els tenien gastats. Vostès varen gastar els 240 milions
d’euros, però els ingressos no varen venir. Açò evidentment
aquest govern amb aquest pressupost no ho farà.

Una altra cosa, ralla dels consells d’administració. Escolti,
s’està cobrant el mateix que es cobrava abans. S’hauria
d’informar, Sr. Boned. S’està cobrant el mateix que es cobrava
abans, exactament el mateix, i si no miri-s’ho, informi’s millor
perquè açò és realment el que hi ha en aquests moments, açò és
així.

Parlava dels consells, que tenim 450 milions més que
provenen de l’Estat pel fons de finançament, etc., etc. Però
escolti, a vegades sembla que un parla i no l’escolten: abans he
dit que aquests pressuposts suposen gestionar 310 milions
menys, 301 milions menys d’euros perquè hem de tornar 780
milions de préstecs. No tenim més doblers, no tenim 450
milions més, en tenim 301 menys, i per tant si el Govern s’ha
d’estrènyer el cinturó lògicament els consells un poc també;
entre tots hem de sortir d’aquest forat.

Fons de competitivitat, fons de cooperació. Miri, una
persona amb un mínim de vergonya i de sentit comú, després
del que han fet en aquest darrer any, després del que ha fet el
govern al qual vostès donaven suport en el darrer any amb els
fons de cooperació, com a mínim callaria, com a mínim callaria.

(Petit aldarull a la sala)

Escolti!, és que ho he de tornar a repetir, és que vostès van
deixar la partida pràcticament a zero, vostès van deixar la
partida pràcticament a zero. És que vostès, si hagués estat per
vostès els ajuntaments no hagueren rebut ni un duro. Home!,
aquesta és la realitat. Amb aquests pressuposts en el 2012 els
ajuntaments cobraran el mateix, el mateix, més el 25% que no
hauran cobrat enguany. Hauran cobrat el mateix, exactament el
mateix, a pesar que efectivament el percentatge passa del 0,7 al
0,5, però l’import nominal serà el mateix.
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Subvencions a residents per al transport marítim. Escolti, jo
li diré el mateix que ha dit vostè: ara a la fi, en aquests
pressuposts, hi ha 1,5 milions, però és que vostès tenien 1 euros,
1 euro, a la partida aquesta. Clar!, però hi tenien 1 euro. No, no,
no, aquesta és la realitat. Vostès no sé quines previsions devien
fer; clar, és que feien uns pressuposts que no eren..., vaja, no
sabien per on agafar-los. 

Miri, austeritat vol dir optimitzar els recursos, i li posaré dos
exemples: per fer aquests pressuposts, per fer-los, per redactar
aquests pressuposts, en el 2010, 2009, es van gastar 30.000
euros; ara, 1.000; hem fet el mateix i hem passat de gastar
30.000 euros a gastar-ne 1.000. La darrera World Travel
Market, hem gastat la meitat, hem gastat la meitat, 500.000
euros menys, i hem fet el mateix. Açò és la forma de gestionar,
és a dir, optimitzar els recursos, racionalitzar la despesa i fer el
mateix amb menys doblers. Jo comprenc que vostès anaven a lo
grande, clar, anaven a lo grande, però ara les coses es faran i es
faran totes. I a la Sra. Mascaró li repetesc que els serveis bàsics
estan assegurats, estan completament assegurats els serveis
bàsics, i no es preocupi perquè tots sortiran endavant.
Evidentment hi ha hagut una reestructuració, hi ha hagut una
racionalització, hi ha hagut una optimització dels recursos.

I per últim, perquè el temps ja se m’acaba, també repetiré -
perquè la Sra. Mascaró també de passada ho ha dit- que no hem
renunciat al fons de competitivitat, no hi hem renunciat. El que
no farem és el que van fer vostès: van posar 240 milions d’euros
als pressuposts, “vindran aquests doblers, vindran, vindran,
vindran”, i no van venir. Nosaltres no els posam per prudència
i continuarem exigint aquest fons de competitivitat, no es
preocupin. Si vénen, bé, i si no vénen, idò mira, ja no estaven
prevists, almenys hi guanyarem que no gastarem els doblers
abans d’hora.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

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

A la resta de disposicions i a l’exposició de motius es
mantenen les esmenes següents: 

A la disposició transitòria primera, procediments en
tramitació davant l’Oficina del Defensor dels usuaris del
sistema sanitari públic de les Illes Balears, RGE núm. 5160, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 5455, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. 

A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
totes del Grup Parlamentari Socialista, que van de la 5163, 64,
62, 61, 73, 74, 75 i 76; RGE núm. 5456, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
5457 i 5458, 5460, 5459, 5461 i 5462, aquestes darreres totes
del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

A la disposició final primera, modificacions de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, RGE núm.
5184, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista, 5185, 86
i 5165. La 5463, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, com la resta: 5464,
65 i 66. 

A la disposició final segona, modificacions de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, RGE núm. 5177, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. 

A la disposició final tercera, modificació de la Llei de
6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, RGE núm. 5472, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final cinquena, modificació del Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, RGE núm. 5467, de supressió, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

A la disposició final setena, modificacions del text refós de
la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, RGE núm. 5178, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista.

A la disposició final vuitena, modificació de la Llei 3/2008,
de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de
les Illes Balears, RGE núm. 5179, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista.

A la disposició final desena, modificacions de la Llei
2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
RGE núm. 5181, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final onzena, modificació del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, RGE
núm. 5182, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final tretzena, modificació del Decret
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la cartera bàsica de
serveis socials de les Illes Balears 2011-2014, RGE núm. 5183,
de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i RGE núm.
5468, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca.
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A la disposició final catorzena, extinció de l’entitat Agència
de la Salut Pública de les Illes Balears i del Defensor dels
usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, RGE
núm. 5166, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista, i
5469, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. 

Esmena que postula l’addició d’una nova disposició final,
RGE núm. 5170, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista.

A l’exposició de motius, RGE núm. 5145, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; i RGE núm. 5447, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

Defensa conjunta de les esmenes. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el debat, senyores i
senyors diputats, d’aquest articulat de la Llei de pressuposts.
Continuam a pesar que, com ha dit el Sr. Camps, el Partit
Popular insisteix a voler fer callar l’oposició, i jo els diré una
cosa, senyores i senyors diputats: vostès són 35, tenen la
majoria absoluta, faran el que voldran, faran el que els donarà
la gana, però a nosaltres com a mínim ens hauran d’escoltar, els
agradi o no els agradi ens escoltaran, i escoltaran aquí el que
direm, repetesc.

(Alguns aplaudiments)

I com que escoltaran el que diguem i estam disposats a
continuar criticant allò que no ens pareix bé, continuarem i
entraren en el tema directament de l’articulat que és la
disposició transitòria, on proposam la seva supressió, perquè fa
referència a tot allò que envolta a l’eliminació directament de
l’Oficina del Defensor de l’usuari del sistema sanitari públic. A
partir d’ara les queixes i reclamacions dels usuaris aniran a les
unitats administratives de la Conselleria de Salut. Vostès amb
això, Sr. Camps, no pretenen cap estalvi pressupostari com han
defensat, no, de cap manera; l’únic que volen en realitat és
retallar també, com vénen fent en moltes coses, totes les
reclamacions, protestes i queixes que sense cap dubte arribaran
a la conselleria producte i resultat de tots els retalls que el 2012
vostès pensen fer a l’àrea de salut d’aquestes illes, i com que ja
veuen molt bé per on vendran els tirs, el que fan és eliminar el
fil conductor de l’usuari, del pacient, amb la conselleria. Això
és realment el que persegueixen amb l’eliminació d’aqueixa
oficina del Defensor de l’usuari.

A la disposició derogatòria els diré una cosa: realment és
una mostra, un monument a la seva intenció de transparència, de
suport als ajuntaments, d’escoltar la societat i d’ajudar els més
necessitats, i com que és això, per això vostès proposen suprimir
els pagaments avançats de subvencions en matèria de
cooperació, intenten ofegar encara més els que tenen més
necessitat d’ajuda; suprimeixen també totes les garanties dels
drets dels usuaris del sistema sanitari públic, que se suma a
l’obstrucció a l’hora de reclamar, com he dit abans, per via de
la desaparició del Defensor de l’usuari. Tampoc no permetran
que es puguin pagar per avançat subvencions a l’àmbit de

serveis socials, vostès que defensen que mantenen tots els grans
beneficis i tot el que fa referència a serveis i benestar social. 

I vostès també són els que eliminen l’exempció del
pagament de taxes als ajuntaments, aquests ajuntaments que
volen ajudar. Idò no, resulta que el suport del seu municipalisme
significa que els municipis cobraran menys del que cobraven
fins ara. Cobraran menys del Govern però hauran de pagar-li
més, i es queden, a més a més, també per via d’aportació
d’esmena, sense els 10 milions d’euros que estaven prevists per
millorar i rehabilitar els seus barris, els barris més necessitats
d’aquests municipis, perquè per via d’esmena continuen vostès
castigant aquests ajuntaments i es carreguen directament la Llei
de barris, ja que eliminen la seva dotació econòmica que estava
prevista anteriorment.

I com que tot això ens pareix un cúmul de despropòsits
inacceptable, presentam el grup d’esmenes que figuren en
aquest articulat, perquè tots aquests drets es puguin mantenir.

També hi ha una esmena que va relacionada amb una altra
presentada en el primer debat, on proposàvem la contenció de
determinats complements salarials. Presentam en aquest una
esmena que pretén introduir a la Llei de funció pública un límit
màxim del complement específic. 

I entrant directament a un tema polèmic com és el tema de
les taxes, que vostès directament incrementen, en referiré en
primer lloc a la taxa per l’expedició de la targeta sanitària.
Segons vostès aqueixa taxa està justificada, ja que contràriament
al tros de plàstic que segons vostès és la targeta actual aquesta
nova que vostès proposen és tot un exemple d’innovació i de
millora tècnica, així ho han exposat. Sr. Camps, ja li ho vaig
comentar a la comissió i insistiré: la nostra no és un tros de
plàstic, però la seva no és un iPad, tampoc, no s’ho cregui.
Diuen vostès que portarà la foto, que per tant serà més segura,
que a més portarà tot l’historial mèdic, i per tant tot això
ajudarà. Jo crec que aquest argument no és justificable; la
seguretat, no la donarà una foto, Sr. Camps, i amb l’actual
sistema els metges ha de reconèixer que no tenen cap problema
per accedir a l’historial mèdic dels pacients. En realitat no es
tracta més, Sr. Camps, que d’una fórmula per iniciar el
copagament en el sistema sanitari d’aquestes illes, perquè d’això
es tracta: tot allò que abans era gratuït ara s’ha de pagar i per
tant s’inicia el procés per al copagament en el sistema sanitari.

I sobre la idea general de l’apujada de taxes, que vostès
diuen que no els agrada però que no hi ha més remei, vostè, que
abans a la seva intervenció, Sr. Camps, m’ha dit que tenia una
oportunitat per haver callat, si tengués vergonya, jo crec que
vergonya tenc la que he de tenir, però potser algú també perd
l’oportunitat de callar, i si no miri..., jo em referiré a alguna cosa
que vostè mateix i en aquest mateix debat va dir en comissió,
perquè vostè va anar més enllà, i li he de dir que va dir una
autèntica barbaritat, Sr. Camps. Textualment vostè va dir: “els
ingressos en petits conceptes són molt bons per pagar
associacions de discapacitats, per pagar tot el que és acció
social, sanitat, educació, etcètera”. Sr. Camps, crec que no sabia
mol bé de què parlava, crec que no sabia molt bé el que deia.
Les taxes, com efectivament vostè ha dit, són per fer front al
servei que es presta. Per tant, Sr. Camps, els 10 euros que vostès
cobraran per targeta sanitària són per cobrir la despesa que
suposa l’emissió d’aqueixa targeta sanitària, no són per cobrir
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necessitats d’educació, no són per cobrir necessitats d’altres
coses, són per al que són, i per molt que vostè ho intenti no els
podrà dur legalment a una altra despesa. Sr. Camps, crec que va
tenir una oportunitat també de callar i no ho va fer.

I vostè m’ha parlat d’ingressos ficticis, vostè que com a
mínim hauria pogut estudiar o llegir el que feien vostès abans i
recordar que l’anterior govern del Partit Popular va incorporar
en el pressupost en el seu moment una partida de 500 milions
d’ingressos, 500 milions, Sr. Camps, no 100, 500 milions
d’ingressos ficticis, així reconeguts fins i tot per la Sindicatura
de Comptes d’aquestes illes. 

Sobre el tema de subvencions, Sr. Camps, proposam
suprimir la disposició final setena. No ens sembla oportuna la
modificació de la Llei de subvencions que proposen, ja que
entenem que implica una minva de garanties, exceptua el
principi de publicitat i concurrència i estableix un procediment
de concessió directa, que vostès deien que no hauria d’existir.
Aquesta disposició final va en contra de les crítiques a la cultura
de les subvencions que vostès vénen fent, i no deixa de ser altra
cosa més que una porta oberta al seu model de subvenció, que
és el directe per afavorir xarxes clientelistes, Sr. Camps.

Proposam també la supressió de la disposició final
catorzena, que preveu l’extinció de l’Agència de Salut Pública
i de la figura del Defensor de l’usuari del sistema sanitari, i això
va directament relacionat amb el que he dit abans en els meus
comentaris a la proposta d’eliminar la disposició transitòria. Ara
bé, aquí també vull fer referència a una nova frase estrella seva,
Sr. Camps, en comissió; vostè va dir, amb relació a si la
desaparició d’aqueixa oficina del Defensor dels usuaris és per
estalviar o no o per evitar crítiques i reclamacions, quan jo li ho
vaig dir vostè em va contestar el següent, no s’ho perdin que és
digne d’escoltar: “les crítiques no han de venir exclusivament
a través d’un defensor de l’usuari, es poden rebre mitjançant una
carta en els diaris i alguna altra qüestió”. Molt bé, Sr. Camps; és
a dir, a partir de gener la fórmula oficial per reclamar sobre el
servei que presti el sistema sanitari públic davant
l’administració no serà el conducte per via d’administració, és
enviar una carta als diaris; aquest a partir de gener és el sistema
que tenen els usuaris, els pacients del servei sanitari per
reclamar, per protestar i per fer suggeriments. No és seriós, Sr.
Camps!, no és seriós. Senyores i senyors diputats, estam parlant
de reclamacions que han de tenir el seu recorregut reglat, que
obligatòriament han de ser ateses i que segurament es presenten
perquè hi ha algun problema en la prestació d’un servei. No
parlam d’escrits al diari, parlam de reclamacions segurament
molt necessàries.

Per tot això, senyores i senyors diputats, agrairíem si tenen
a bé aprovar alguna d’aqueixes propostes perquè segurament,
supòs que a la majoria, no els agraden, però alguna n’hi haurà
que es pogués apropar als seus interessos, encara que en teoria
estem molt allunyats, i veurem quantes d’aquestes esmenes que
ha presentat el Grup Socialista estan disposats vostès a aprovar
i per tant que es puguin incorporar. Jo no som gaire optimista,
però ho veurem i vostè em dirà per on van els tirs aquesta
vegada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. I abans d’entrar a la defensa
de les esmenes, que veig que el Partit Popular de totes maneres
no ens escolta perquè no deu tenir intenció, sí que voldria fer
una prèvia al Sr. Camps. El Sr. Camps m’ha dit que si
tenguéssim una mica de vergonya hauria de callar; jo crec que
el Partit Popular amollar frases com aquestes, vol que li
comenci a parlar de noms propis? Començam per Urdangarín?

(Remor de veus)

Això de parlar, no, no, no, vostès riuen, perquè pareix que
aquí el que va passar fa vuit anys no hi havia ningú, aquí hi ha
un mínim, començant per aquí darrera, de deu a dotze persones
que ho aplaudien tot això que surt ara, ho aplaudien, i em parla
a mi de tenir una miqueta de vergonya, Sr. Camps! Sr. Camps,
una miqueta de serietat estaria bé també!

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, Sra. Consellera, per tot, en realitat per tot, però
normalment com més elevat tenen el càrrec sol ser més normal
ser més seriosos, més correctes i més educats.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I entram ja al debat de les esmenes, hem parlat molt
d’austeritat i de reduir despeses i amb aquesta teoria pareix que
el Govern ha decidit eliminar la figura del Defensor dels
Usuaris del sistema sanitari públic, en canvi no aplica cap
austeritat a l’hora de nomenar certs coordinadors sanitaris, que
no sabem ni què fan ni què cobren, pareix que en tenen quatre.
I amb aquesta esmena el que pretenem, amb una sèrie
d’esmenes el que pretenem és que es mantengui la figura del
Defensor de l’Usuari dins el Servei de Salut, que estan ben
reglades les seves funcions, i que s’eliminin aquests
coordinadors, que deuen sortir caríssims, ja que la consellera
fins i tot crec que està empegueïda de dir-nos el que cobren
perquè no ens ho ha volgut dir a hores d’ara.

Després a les esmenes 5458 i 5459 demanam que es
mantengui la possibilitat d’aconseguir de concedir pagaments
anticipats de subvencions en matèria de cooperació i de serveis
socials. Sabem que el Partit Popular diu que la cultura de la
subvenció s’ha d’haver acabat, però així i tot a moltes
conselleries mantenen donar subvencions, cosa que no li
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criticam, el que li criticam és que diguin que no ho faran i
després pareix que només ho vulguin fer amb segons qui. Però
si eliminen la possibilitat de pagaments anticipats de
subvencions, vol dir que molts de programes de cooperació,
molts, i molts de programes de serveis socials que no ofereixen
ni les administracions ni altres entitats no es podrien dur a terme
perquè les entitats no es poden fer càrrec de totes les despeses
i esperar a cobrar en haver acabat l’any. Crec que aquest és un
punt que donaria una miqueta de glamur social al Govern si així
fos aprovat, perquè precisament la realitat és aquesta que si no
hi ha bestretes no es podran dur a terme activitats en persones
amb discapacitats, en persones majors, moltes entitats que les
hem tengut aquí, que vostès les han visitat, i seria realment
bastant trist que pel fet de no voler fer bestretes s’hagin de
reduir uns serveis que costen realment poc a l’administració,
però que a la societat dóna molt i molt.

Demanam també que es mantengui la prestació per a les
persones que han estat sotmeses a tutela administrativa.
Entenem, bé, de fet no ho entenem, no és que ho entenguem, és
que no entenem de cap manera per què volen derogar aquest
decret, que dóna cobertura als majors de 18 anys, una vegada
han passat per tutela administrativa; infants que no tenien
família, que han estat a cases d’acollida o han estat a
residències, i clar, han de tenir 18 anys, són majors d’edat, però
si no tenen una feina, si no tenen ningú que els aculli, és tirar-
los enmig del carrer. I hi havia aquestes possibles prestacions,
que tampoc no són gran quantitat de doblers, que no sabem per
què, no entenem per què el Govern hi vol renunciar i estaria bé
que ho mantenguessin.

Després, si abans hem parlat que el Govern retallava fons
destinats a ajuntaments i a consells, ara, per si això no fos
suficient, també té previst fer-los pagar més, fins ara les entitats
locals estaven exemptes de pagar taxes a la comunitat
autònoma, però ara no, ara cobraran manco, però els ho farem
pagar tot. I creim que per lleialtat institucional s’hauria de
mantenir així com estava.

Com també pensam que és important mantenir i fomentar la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals i en aquest sentit va l’esmena 5461, de mantenir
aquesta colAlaboració, especialment en moments de dificultats
és quan més s’hauria de mantenir aquesta colAlaboració i aquesta
participació amb les entitats del món empresarial, del món
associatiu i del món sindical.

Després, la 5463 i la 5464 també fan referència a taxes, en
aquest cas a les taxes per matrícula de les proves de llengua
catalana, en què demanam que es mantenguin les excepcions
que hi havia en el seu pagament a les persones aturades, als
jubilats o a persones amb discapacitat. Aquestes persones fins
ara estan exemptes -i també les de família nombrosa-, fins ara
estan exemptes de pagar aquesta taxa per la matrícula de
l’examen, però veig que a partir de l’any que ve els ho volen
cobrar, no sé si això té res a veure amb el poc interès per la
llengua o si simplement és una mesura recaptadora.

I entram a les taxes de turisme, per sortir de la crisi
continuam carregant damunt els sectors econòmics; dijous volen
aprovar excepcions, bonificacions en imposts, que estarà bé,
però avui ja els carregam, hi carregaven un 15% a mercaderies,
a pescadors, ara carregarem un 30% a qui vulgui obrir un bar,
qui vulgui obrir un restaurant, qui vulgui posar un negoci
relacionat amb turisme. Clar, això, després de tot un discurs dels
emprenedors, i la veritat és que ahir, quan sentia el Sr. Rajoy
que feia exactament el mateix discurs del Sr. Bauzá amb el tema
dels emprenedors, dic, ja està, a qualque banda rebran també;
els donam facilitats en temes d’imposts però els castigam amb
taxes i crec que a la llarga o a final d’any encara hi perdran. Per
tant, estaria bé aquesta rebaixada, que l’increment de les taxes
sigui just l’increment de l’IPC, ja que el Govern no vol
renunciar a tot.

Els de la targeta sanitària evidentment que s’ha de retirar,
vull dir, cobrar 10 euros a unes persones que la necessitaran per
anar al metge ens pareix exagerat, i l’esmena incorporada pel
Partit Popular, que encara lleva la possibilitat de l’única
excepció que hi havia, el que fa és que els que fins al 2013 no
necessitaven canviar-la, els diuen, feis-ho el 2012 i vos
cobrarem 5 euros, per tant, més recaptació. Crec que aquest és
ben necessari que es llevi.

I la disposició final tercera, que demanam que es retiri, a
part que ens pareix que el Govern, ja li vaig dir en comissió, vol
vendre les cases i anar a lloguer, a part d’això, ens pareix que si
la comunitat autònoma s’ha de desfer d’algun edifici o d’algun
solar ho ha de fer mitjançant subhasta, per transparència, per
garantir la igualtat d’oportunitats dels possibles compradors i
fins i tot pels rendiments econòmics. No ens pareix ni massa
correcte, ni molt manco transparent que el Govern pugui
acordar vendre directament béns valorats fins a 20 milions
d’euros, que quan se n’assabenti la majoria de la societat ja
estigui fet. És cert que la normativa vigent ja preveu que en unes
circumstàncies molt concretes i excepcionals es pugui fer, per
tant si és per una cosa molt excepcional ja es preveu, però ara el
que pretén el Partit Popular és fer d’aquesta excepció la norma,
i poder vendre directament edificis de fins a 20 milions d’euros
únicament amb l’autorització del Consell de Govern. I d’una
norma amb rang de llei, que m’imagín que ho hem de llegir com
a un decret llei, i que per tant tampoc no ho sabrem fins que no
estigui aprovat, si passa dels 20 milions d’euros. Creim que això
ni és una mostra de transparència ni és una mostra de rigor, ni
és una mostra d’austeritat per part del Govern.

I quasi quasi som al final, no té sentit que els consorcis, que
parlen tant del compliment de la Llei de finances, que allarguin
el termini del compliment de la Llei de finances per part dels
consorcis fins al 2013, és a dir, un govern que s’ha autoinvestit
d’austeritat i de transparència crec que no pot permetre que els
comptes dels consorcis, dins el 2012, no consolidin amb els de
la comunitat autònoma. Això va ser aprovat per unanimitat el
2010 i ara, el 2011, el Partit Popular ho canvia aviat, i creim que
no s’hauria de canviar.

Finalment, la disposició finals tretzena, també demanam que
es retiri, perquè pretén ajornar un any i mig, de moment, és a
dir, enguany els ajornaria un any i mig, els terminis per concedir
prestacions garantides a la cartera de serveis. El president
Bauzá, quan no sap què ens ha de contestar, sol dir que ens hem
de llevar els estereotips que tenim sobre el Partit Popular, i jo



682 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / fascicle 1 / 20 de desembre del 2011 

 

crec que un gest per part seva, per contribuir realment a llevar
aquests estereotips, si ell creu que nosaltres els tenim, seria
aprovar aquesta esmena; és a dir, no ajornar prestacions que ja
tenien garantides a través de la cartera de serveis.

La 5459, insistim en el tema del Defensor de l’Usuari
públic.

I finalment, a l’exposició de motius, hi ha un paràgraf que
diu que les actuacions destinades a la prestació de serveis
públics essencials, com ara l’assistència sanitària, l’educació i
la protecció social, són -diu, el pressupost diu són- els eixos
bàsics dels pressuposts del 2012; però com que nosaltres estam
convençuts que no ho són, però que ho haurien de ser, demanam
substituir aquest “són” per “ho haurien de ser”.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Torn en contra? Per part del Grup
Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Boned, nosaltres no volem fer callar l’oposició, l’oposició pot
dir el que vulgui, precisament aquí som per poder rallar, per
poder dir les coses, al que jo em referia és que si el meu Govern
hagués fet el que va fer el seu Govern amb el tema del Fons de
Cooperació Local, jo no diria res, jo em mantendria callat i
aguantaria el ruixat; ara que vostès poden dir el que vulguin!
Però que la realitat és que el Fons de Cooperació Local vostès,
que tant presumeixen de municipalisme, vostès van modificar
crèdits per valor de 18.800.000 i van bloquejar 10 milions de la
partida del Fons de Cooperació Local. Escoltin, si vostès, així
i tot, volen treure pit, és una qüestió seva i personal.

L’Oficina del Defensor de l’Usuari del sistema sanitari
públic; tenen una obsessió amb aquesta qüestió. Mirin, l’Oficina
del Defensor de l’Usuari hagués costat, en el 2011, 213.839
euros. No sabem si és molt, si és poc, uns ho consideram molt,
uns altres consideraran que és poc, però escoltin, va tenir 84
reclamacions, 19 peticions d’informació, 3 assessoraments i 2
suggeriments, açò és tota la feina que va tenir aquesta Oficina
del Defensor de l’Usuari perquè ens costés finalment 213.000
euros. Vostès ho consideraran justificat, nosaltres, en un procés
de fer uns pressuposts restrictius i uns pressuposts austers, no
creim que sigui adequat mantenir aquesta oficina. I són criteris
que a uns els anirà bé i a uns altres no, i vostès quan governen
ho fan d’una manera i nosaltres, quan governam, ho feim d’una
altra.

Targeta sanitària. La targeta sanitària, jo li rectificaré una
coseta al Sr. Boned: no va ser el PP qui va dir que l’actual
targeta era un plàstic, no va ser el PP, si no ho record malament,
va ser la Sra. Santiago, no va ser el PP. És una targeta com una
altra, que té uns serveis i que va la mar de bé. Però escolti, la
nova targeta sí que farà una cosa que no fa l’actual i és evitar el
frau. Escolti, amb la targeta actual es van registrar en vuit mesos
cinc parts, cinc dones que van anar, amb la mateixa targeta van
tenir un fillet, sí, sí, escolti, en vuit mesos; açò amb l’actual
targeta, amb la pròxima targeta açò no passarà, açò li assegur,
açò no passarà, evitarem el frau. Val 10 euros? Sí, però almenys
evitarem un frau constant de la sanitat pública, perquè la sanitat
pública, Sr. Boned, ens costa molts doblers i no podem tirar-los.

Però vostès, que rallen del pressupost que va a sanitat, miri,
en el 2010 el pressupost del Servei Balear de Salut era de
1.149.887.611 euros; com ens tenen acostumats, van fer una
sèrie de bloquejos i el pressupost va quedar en 1.072.548.187.
El pressupost actual disponible dins el 2011 augmenta un 12%.
Si sanitat per a aquest Govern és el més important, és l’única
conselleria que augmenta pressupost, escolti, i augment un 12%
respecte del disponible del 2011.

Vostès parlaran d’austeritat i parlaran d’altres coses, doncs
miri, en sanitat passam de 92 directius a 58 en els centres, i de
20 a 14 en els serveis centrals. A vostès no els importava pagar
92 directius en els centres i 20 en els serveis centrals; em rallarà
la Sra. Mascaró de coordinadors, escolti, aquí hi ha una reducció
important de càrrecs directius.

S’han eliminat, o s’eliminaran dins el 2012 totes les
despeses de representació; s’eliminaran tots els programes
assistencials superflus, que n’hi ha molts i es poden reduir;
l’ordenació i l’activitat de recerca, de formació, etcètera, hi ha
un redimensionament de la sanitat.

I els serveis bàsics, i jo ho repetesc, perquè aquí hem de
picar massa, hem de picar, els serveis bàsics es mantendran tots,
es mantendran tots. Jo comprenc que voldrien que no es
mantenguessin, jo ho comprenc, però es mantendran tots.

Tema de subvencions, és un tema que jo comprenc que els
preocupi, que els preocupi molt el tema de subvencions perquè
vostès eren un govern molt acostumat a donar subvencions, i
vostès sí que afavorien xarxes clientelistes, vostès sí. Però la
cultura de la subvenció amb aquests pressuposts s’ha acabat,
s’ha acabat, escolti, som davant un nou model, una nova manera
de fer les coses, la cultura de la subvenció s’ha acabat, i no
farem com han fet els govern on han governat vostès on,
pràcticament, la majoria de subvencions eren a dit. No sé per
quins interessos, però per descomptat sí que vostès afavorien
xarxes clientelistes.

I no voldria mantenir, veig que al Sr. Boned açò li preocupa
molt, no m’agradaria mantenir el suspens sobre quin serà el
sentit del nostre, jo li puc avançar ara, no acceptarem cap
esmena del text articulat, no n’hi acceptarem cap. Però no n’hi
acceptarem cap perquè no milloren el text, responen a un model
que ja està caducat, el seu model ja està caducat, de més
despeses, partides ampliables, de més imposts... escolti, aquest
model ja està acabat, ara ve un nou model que s’aplicarà a partir
de l’any que ve, un model on el més important és l’estabilitat
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pressupostària, la lluita contra el dèficit i intentar ajustar-se als
ingressos que tenim i no per sobre dels que tenim.

Sector turístic. A la Sra. Mascaró li preocupa molt el sector
turístic, benvinguda, benvinguda, a la fi el PSM es preocupa pel
sector turístic, feia estona que esperàvem que el PSM tingués
aquesta ilAluminació, aquesta ilAluminació que avui han tengut,
avui han caigut del cavall i avui donen suport al turisme.
Benvinguts, benvinguts. I en aquesta línia estarem d’acord
perquè hem de donar suport al turisme. És cert. Per això, supòs
que ens donaran suport a la nova llei general turística, que açò
sí que serà una revolució per al turisme en aquestes illes i
significarà un nou impuls per a aquest sector. Aquesta és la
realitat.

Finalment, m’agradaria dir unes cosetes més, quan rall amb
vostès del tema, sí, bé, de les autoritzacions que hem de rebre
dels pressuposts de determinades bestretes. Escoltin, són
mesures de control, és a dir, des del Govern es presenten
mesures de control de la despesa. Són uns pressuposts que
realment en la línia central són pressuposts de contenció, de
control exhaustiu i milAlimetrat de la despesa. Li puc assegurar
que malgrat allò que vostès puguin dir s’intentarà seguir
escrupolosament aquests pressuposts, s’intentarà seguir fil per
randa els pressuposts, uns pressuposts que són austers, però que
cobreixen, en certa manera, els serveis bàsics.

A mi realment m’agradaria poder aprovar algunes de les
esmenes, però, ja li dic, no responen a la realitat actual,
responen a un model que ja està caducat i no milloren el text
que nosaltres hem presentat.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

Sí? Per què em demana la paraula? 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, però, bé, sí que el vicepresident, com a bon
vicepresident, m’ha informat. Li don la paraula, però, per favor,
només contesti o digui què va dir, i així ho sabrem tots. Un
minut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Camps, efectivament jo vaig dir que
la targeta valia 30 cèntims perquè materialment és un plàstic
que no val més de 30 o 40 cèntims, però no ha de ser el Partit
Popular qui ens digui la importància d’aquesta targeta, perquè
aquesta targeta no té valor, té preu, però no té valor perquè
representa la salut pública que ara està amenaçada amb les
darreres paraules que va dir el Sr. Rajoy en el discurs
d’investidura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, tema Defensor de
l’Usuari, continuen manipulant, Sr. Camps, el cost no és el que
vostè diu, no són 200.000 euros, el cost real és de 83.000 euros,
la figura del defensor, la persona que fa de defensor i un
auxiliar. Aquest és el cost en principi que tenia, 83.000, no
200.00. Vostè el que fa amb això és directament carregar-se
drets dels ciutadans, elimina drets dels ciutadans, res més, a
més, miri per on, Sr. Camps, abans aquesta era una figura que
per a vostès, institucionalment, resultava importantíssima
també, ara ja no, ara com que no la poden llevar el que fan és
eliminar-la directament. 

Targeta sanitària. Miri, ja li he dit abans, l’historial, per
accedir a l’historial del pacient no és necessari fer una nova
targeta i cobrar-li 10 euros, no. A dia d’avui amb la targeta
actual qualsevol metge té accés directe a l’historial d’aquest
pacient, i això podria servir per a més d’una cosa perquè vostè
parla de frau, parla de frau, segurament aquí si s’ha detectat
aquest frau, i és així, elements de correcció existiran perquè per
via de control, fins i tot administratiu si fa falta, això no
succeeixi. Aquest historial al qual el metge pot accedir
directament és el que segurament podrà permetre saber si el
titular d’aquesta targeta ha tengut un part, dos, tres o sis en la
mateixa setmana, si no és així és que alguna cosa va malament,
que vostès ho han detectat, corregeixin aquest fet. Simplement
corregeixen el que hi ha i no necessiten cobrar 10 euros per
rectificar, Sr. Camps.

Però, és que, a més, vostè en el seu moment em va dir que
aquests imports que es cobraven podien fer front a despeses
d’acció social, despeses d’acció social que per a vostès, segons
ens diuen, són molt importants. Però miri per on, amb la seva
proposta el que fan és que aquell que necessitarà ajudes per via
d’acció social haurà de participar, colAlaborar i pagar perquè
l’ajudin a ell mateix. Per exemple, em referesc als aturats, com
vostès no exceptuen res en el cobrament dels 10 euros d’aquesta
targeta, els aturats, que tenen segurament més necessitat d’ajuda
social i no necessitat de participar i colAlaborar en la despesa,
també hauran de pagar 10 euros. I no només 10 sinó que si són
quatre famílies seran 40. Però ara vénen vostès també amb les
rebaixes, això ja pareix un supermercat, compri’n vostè dos i
pagui’n un. Vostès vénen que l’any que ve qui avanci la
renovació de la seva targeta tendrà un descompte del 50%. No
sé si han calculat si això serà molt rendible o no, perquè supòs
que per a aquell titular que encara li quedin tres anys no serà
molt rendible. Per a qui podria ser-ho? Potser per a aquell que
a principis de l’any que ve, a principis de 2013, li toqui renovar-
la, tal vegada diu, bé, m’avançaré i m’estalviaré 5 euros, però
per als altres, poca cosa.
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Subvencions. Sr. Camps, no sé què critica, són vostès, són
vostès que a l’articulat han posat la fórmula perquè per via de la
modificació de la Llei de subvencions es permeti i s’autoritzi
una minva de garanties amb les quals s’exceptua el principi de
publicitat, de concurrència i estableix un procediment de
concessió directa. Són vostès que ho han fet això. Vostès ho
permeten amb aquesta llei, no sé què critica del que es feia
abans si vostès ara deixen aquesta porta oberta expressament.

Sobre el tema de les taxes. Vostè diu que no els agrada
apujar taxes, no ho pareix, perquè les apugen, i en molts de
casos. Ja li he dit que, a més, amb l’aberració de pretendre
cobrir despeses que no es poden cobrir per aquesta via. Però li
diré una cosa, miri, si no li agrada apujar taxes no ho faci,
apliqui l’impost de patrimoni i no haurà d’apujar taxes, apliqui
una fiscalitat progressiva més justa i no haurà de posar més
taxes. Faci que els que més tenen paguin més i no haurà de
continuar apujant taxes, Sr. Camps.

L’impost de patrimoni. Diu el Partit Popular, diu vostè, que
apujar els imposts no és el que fa falta, que el que vol és
fomentar l’estalvi i que aquest estalvi creï activitat privada. Així
ho ha dit vostè, Sr. Camps. En realitat l’estalvi que vostès volen
fomentar és l’estalvi dels més rics, dels que més tenen i que per
sortir de la crisi continuïn pagant i fent sacrificis els de sempre,
els que menys tenen, els més pobres. Segons vostè, Sr. Camps,
l’impost de patrimoni va en contra de l’estalvi i és totalment
injust, va dir, i no afecta les grans fortunes, això va dir vostè,
que tenen, segons vostè, molts de sistemes per evitar-ho. I va
arribar a dir, les gran fortunes sempre es poden emportar el seu
capital a un altre país, Sr. Camps, així el que fa vostè és
reconèixer, acceptar i fins i tot fomentar el frau i la fuita de
capitals. Això és el que fa vostè, Sr. Camps, encoratjar aquest
frau i aquesta fuita de capitals.

Els que més han d’aportar a la sortida de la crisi són els que
més cobren, Sr. Camps, no han de ser únicament els que cobren
nòmines, no han de ser els que menys tenen i no han de ser fins
i tot els aturats, han de ser els que més tenen, per això, vagin per
una altra via i els sortirà millor.

Fons de cooperació local. Diu que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Vostè diu que cobraran més,
jo li dic una cosa: els ajuntaments abans, amb el sistema
anterior, li assegur que cobraven més, cobraven molt més, ja li
he dit per què abans, l’aplicació del descompte que vostès fan
té com a resultat directe que cobraran molt menys, però a més
a més és que el que correspon a aquest 2011, Sr. Camps, si no
m’equivoc, a dia d’avui, finals de desembre, aquests
ajuntaments, aquest 75 de 2011 encara no l’han rebut. No l’han
rebut i crec que això ho han de saber, no sé quan pensen complir
vostès.

Una darrera qüestió per acabar sobre l’eficàcia de la gestió.
Els posaré un exemple, a la seva proposta de modificació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, que també va en aquest
articulat. És una proposta que és contrària al principi
d’economia, d’eficàcia i d’eficiència i contrària també a
l’autonomia d’una institució que des de la seva creació ha tingut
un rendiment immillorable, Sr. Camps. No sé quina és la
intenció que s’amaga rere aquesta proposta de modificació. No
sé si és tornar a l’antic sistema de les agències i les concessions.
No sé si és que l’agència... abandoni els cobraments directes que
han donat un resultat molt millor que l’anterior sistema al qual
crec que volen tornar, Sr. Camps. Novament, crec que
s’amaguen rere aquesta proposta uns interessos particulars molt
concrets, i aquesta no és la via. 

Finalment, crec que no li puc agrair que s’hagin mirar amb
afecte cap ni una de les esmenes perquè és evident que no ho
han fet, però és que fins i tot és trist que ni tan sols hagin
aprovat una esmena que no era més...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

... que una correcció de redacció -acab, Sr. President-, una
correcció de redacció, canviar una paraula, la seva redacció és
infumable, no és admissible, està equivocada, de redacció, però
ni això volen canviar. Aquest és el seu tarannà, la seva capacitat
de negociació i la seva opció de consens.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que tampoc no hi
ha hagut moltes contradiccions perquè el Sr. Camps no ha parlat
massa de les esmenes, només ens ha dit que no les votaria, però
ja que ha fet una sèrie de comentaris crec que per cortesia
parlamentària li hem de contestar.

Els milions que estaven bloquejats, estaven bloquejats, no
havien desaparegut, volia dir, els consellers no els poden gastar,
qui firma diu els consellers no els poden gastar, però quan en ve
un altre, o el mateix que havia firmat o un altre, pot dir “ara els
podeu gastar” i no ho varen dir, varen continuar bloquejats.

L’obsessió per l’Oficina del defensor de l’usuari, perquè
troba que... No és una obsessió, és una figura perfectament
reglada que entenem que és la manera més transparent i més
correcta d’atendre els ciutadans. Vostè diu que costa..., no costa
el que vostè ens ha dit que costava, però jo li deman: i vostè sap
què costen els quatre coordinadors que han nomenat en lloc del
defensor de l’usuari?, ho sap? Perquè nosaltres no, i no és que
no ho haguem demanat, eh?, és que no ens ho han volgut dir. I
clar, quan tu demanes tantes vegades una cosa i te l’amaguen,
dius “alguna cosa hi ha aquí darrere”. Vostè pensa que nosaltres
estam obsessionats amb el defensor de l’usuari, que era una
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figura pública, perfectament reglada, amb unes coses ben
estipulades, però vostès tenen tot això que no sabem ni què fa
ni què cobra, i és bastant sospitós i més en una època de tanta
austeritat.

A veure, allò del frau de la targeta sanitària. Escolti, hi pot
haver algú que es deixi defraudar, però aquesta història dels vuit
parts amb la mateixa targeta no se la pot creure ni vostè. Si
qualsevol farmàcia de Balears..., ma mareta que viu a Menorca
va a qualsevol farmàcia de Balears amb la seva targeta,
qualsevol farmacèutic li dirà: “vostè, ara aquesta medecina no
la pot prendre perquè ja se li ha acabat o ha d’anar al metge
perquè...”. Per tant, si hi ha frau, que no crec que sigui a aquest
nivell que deis de vuit parts amb vuit mesos, cinc parts crec que
ha dit, això és perquè algú ho ha permès o no siguem tan
exagerats. 

Per tant, no castiguem els ciutadans, castiguem qui ho
permet. Inspeccionin. Per què han de fer pagar? Vull dir, tota la
gent que va amb la seva targeta i només hi va per les seves
malalties, ha de pagar perquè vostès no volen inspeccionar qui
és qui permet el frau?, per favor!

La cultura de la subvenció s’ha acabat, per a segons qui s’ha
acabat. Per a segons qui, Sr. Camps, per a segons qui, perquè a
segons quin sectors el Govern té previst per llei -per llei- donar-
los dret a tenir subvencions, per tant, molt acabada no està
aquesta cultura, és que veig un conseller que riu... Les
subvencions s’han de donar les que s’han de donar, les que
consideri el Govern que serveixin bé per al benestar de la
societat, bé per impulsar certs sectors econòmics.

Un model caducat, el nostre és un model caducat, el seu, que
es posarà en marxa l’any que ve perquè enguany no han pogut,
és el de l’estabilitat pressupostària. Sí, per ventura la tendrà,
l’estabilitat pressupostària, però a costa de molt de patiment de
moltes famílies i de moltes empreses que no tendran el suport
que haurien de tenir del Govern.

Bé, allò que el PSM ara es preocupa pel turisme, ara li
podria dir “hauria de llegir un poquet més, s’hauria d’informar,
Sr. Camps”, però ja sé que això és teatre el que fa i que també
toca fer-ne de tant en tant.

Finalment, un pressupost de contenció i que s’intentarà
seguir fil per randa. Jo li deman: com fa comptes seguir-los fil
per randa si la consellera de Salut ja ha dit i ha repetit que
espera que l’any que ve li posin més doblers perquè per a
algunes coses no basten? El conseller de Turisme i Esports ens
va dir en comissió que sap que algunes partides no són
suficients, però que confia que al llarg de l’any se n’hi posaran.
El conseller d’Educació també espera que l’any que ve li posin
més doblers. Fil per randa? Fil per randa, els pressuposts? O no
seran de contenció, Sr. Camps, o no seran reals els que volen
aprovar avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Tant de bo, Sra. Mascaró, a totes les conselleries
puguem afegir doblers, perquè això voldrà dir que hem tret més
doblers del previst, perquè si no entren més doblers del previst
no podran tenir més doblers, perquè els pressuposts precisament
són així, són així.

Comprenc que vostès ara es preocupin pel patiment
d’empreses i famílies, clar, però quan vostès es comprometien
a pagar, es comprometien a determinades despeses sense tenir
doblers, això és el que ha creat aquest patiment a empreses i a
famílies que veuen que ara no poden cobrar, culpa, culpa que
per damunt les possibilitat es varen fer despeses.

Quan rallam d’austeritat ens referim a coses molt senzilles,
vaig quedar amb els pèls de punta, l’anterior govern va comprar
una taula i setze cadires per 35.000 euros, cada cadira valia més
de 1.000 euros, açò amb aquest govern no passarà, amb aquest
govern això no passarà. No gastarem 35.000 euros amb una
taula i setze cadires. Això va sortir als diaris fa poc, eh? No, no,
vostès ja diran després si és veritat o no és veritat, però això va
sortir fa poc als diaris.

La targeta sanitària. Escoltin, és importantíssim lluitar
contra el frau, es produeix el frau, cinc parts en vuit mesos amb
una targeta va passar mentre aquest senyor era conseller de
Sanitat. Escoltin, vostès eren els que havien de posar les
mesures de control i no ho varen fer, i ara ve el Sr. Boned i ens
diu que controlau-ho, controlau-ho. Açò va passar amb vostès.
I nosaltres, efectivament, ho controlarem i com ho
controlarem?, amb una targeta sanitària que evidentment ho
evitarà, ho evitarà completament!

Impost de patrimoni. Sr. Boned, no aplicarem l’impost de
patrimoni, ho podem dir per activa, per passiva, en anglès, en
francès, no aplicarem l’impost de patrimoni. Escolti, no
l’aplicarem, i no l’aplicarem perquè és un impost injust. Escolti,
quan vostè guanya doblers, amb la nòmina o com sigui, paga
IRPF i si vostè a més a més guarda aquests doblers hauria de
pagar patrimoni. Escolti, estam gravant dues vegades uns
mateixos doblers. Nosaltres creim que és injust aquest impost.
I a més, i vostès diuen que açò va dirigit a les grans fortunes,
escolti, les grans fortunes no pagaran ni un euro d’impost de
patrimoni, a les grans fortunes no els afecta en absolut l’impost
de patrimoni. L’impost de patrimoni afecta a la ciutadania mitja.
Les grans fortunes no seran afectades i no ho dic jo, ho diu
Rubalcaba. El mateix Rubalcaba quan van dir que posarien en
marxa una altra vegada l’impost de patrimoni, ell ja va anunciar
que si governava -no governarà, no ho podrà fer- el modificaria
perquè realment no gravava les grans fortunes. Aquesta és la
realitat.
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I quan la Sra. Mascaró ralla que efectivament quan es
bloqueja una partida es pot desbloquejar, però escolti, quan es
va bloquejar vostè no va dir res. Quan vostè va veure que
s'estaven bloquejant les partides del Fons de cooperació local
als ajuntaments, vostè no va dir res. Vostè havia d’haver
protestat, hauria de constar en acta, jo què sé, alguna frase,
alguna coseta. Ara sí, ara és una gran defensora dels
ajuntaments, però en aquell moment no va dir ni piu, ni piu!

L'Oficina del defensor de l’usuari que -repetesc- sembla que
és una obsessió. Escoltin, vostès tendran les dades que tenguin,
podrà valer 80.000 euros. Les dades que tenim nosaltres és que
en val més de 200.000 i per la feina que ha tingut, escolti, jo per
rebre 84 reclamacions, 19 peticions d’informació, 3
assessoraments i 2 suggeriments, em sembla que és
desproporcionat haver de pagar 213.000 euros. M’ho sembla a
mi, vostès poden considerar que es poden permetre aquest luxe
de pagar aquestes quantitats, a nosaltres ens sembla que no i per
tant, la llevam. Però és una cosa lícita, cada govern quan
governa ho veu d’una manera o d’una altra. 

I, repetesc perquè convé que quedi remarcat, la Conselleria
de Sanitat ha reduït, per molt de coordinadors que tengui, de 92
directius ha passat a 58. De 20 directius que hi havia en el servei
central, ha passat a 14. Aquí hi ha una reducció real de la
despesa en càrrecs directius. Açò és una realitat, açò ha passat.
I dins el 2012 es farà realitat aquesta reducció.

Miri, tot açò -i aquest debat n’és una mostra més- obeeix a
una cosa molt senzilla. Hi ha dos models, ja ho vaig dir l’altre
dia, dos model clarament diferenciats. Un, d’augment de
despesa, d’augment del dèficit, d’augment d’endeutament, quan
ja no podem més, apujam imposts; aquest és el seu model,
model que ha fracassat, que ja no pot continuar més perquè
aquest model és insostenible. I, per contra, un altre model,
model de contenció de la despesa, un model que intenta
l’estabilitat pressupostària, que intenta reduir el dèficit, que
intenta controlar la despesa i adaptar el sector públic a la realitat
actual. Aquest és el model que nosaltres tirarem endavant. I
aquest pressupost és la primera pedra d’aquest edifici que
construirem en els pròxims quatre anys.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. 

Un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de llei,
procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions i entitats públiques empresarials, societats mercantils,
públiques, fundacions, ib-salut, GESMA, fundacions públiques
sanitàries dependents de l’ib-salut i Agència Tributària.

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

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista a la
secció 11, Conselleria de Presidència, RGE núm. 5226, 5187 a
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. A l’Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears, la RGE núm.
5195. Ràdio de les Illes Balears, RGE núm. 5203. Televisió de
les Illes Balears, RGE núm. 5204. Multimèdia de les Illes
Balears, SA, RGE núm. 5206. Fundació Balears a l’Exterior,
RGE núm. 5214. I Fundació Santuari de Lluc, RGE núm. 5219.

Per defensar conjuntament totes aquestes esmenes per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Lourdes
Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des del nostre grup hem presentat una esmena de
totalitat al pressupost de la secció 11, que engloba la Presidència
del Govern i la Conselleria de Presidència. I també hem
presentat esmenes a la totalitat dels pressuposts dels ens del
sector públic instrumental que s’hi vinculen. És a dir, hem
presentat esmenes a la totalitat del pressupost de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i a les empreses que s’hi
vinculen, la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears; a
Multimèdia, SA; a l’Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears; a la Fundació Balears a l’Exterior; i a la Fundació
Santuari de Lluc.

Els arguments de les nostres esmenes a la totalitat són ben
sòlids i contundents i s’emparen com a tret general, en el fet que
ens trobam davant d’uns pressuposts que no respecten la
legalitat vigent, que no són creïbles, que no respecten els
compromisos contrets i, molt especialment, que no serveixen ni
per a la reactivació econòmica, ni per a la creació de riquesa, ni
per a la lluita contra la desocupació, que és allò que més
preocupa a la ciutadania d’aquestes illes, i, a més a més, perquè
suposen una important retallada en els recursos destinats a les
persones més febles, a aquelles persones que més ho necessiten.
Tenim un govern que és fort amb els febles i feble amb els forts.
Per això feim aquestes esmenes a la totalitat.

Quant a l’incompliment de la legalitat vigent dels
pressuposts que són objecte d’aquest debat, hem de fer èmfasi
en el fet que no serà possible concertar l’endeutament previst en
el pressupost, que ha de suposar uns ingressos de més de 900
milions d’euros, si es duen a terme les despeses autoritzades, els
interessos i les amortitzacions, perquè superaran el 25% dels
ingressos corrents, tal i com està previst en els mateixos
pressuposts. Si els pressuposts s’aproven d’aquesta manera
significarà en definitiva que aquest parlament haurà autoritzat,
haurà beneït d’alguna manera, que es pugui cometre una
ilAlegalitat. Si s’executen fil per randa aquests pressuposts, com
ens ha dit el diputat Sr. Camps, ens trobarem davant d’una
situació d’ilAlegalitat. 
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I la següent qüestió que ens hem de plantejar és, qui
controlarà el compliment de la legalitat una vegada que s’hagin
aprovat aquests pressuposts, que d’alguna manera aproven
aquesta previsió d’aquesta possible ilAlegalitat, si s’executen
estrictament i fil per randa en els seus termes? Serà tal vegada
l’Oficina de Control Pressupostari, adscrita a la Presidència del
Govern i a la secció 11? I de què ha servit l’Oficina de Control
Pressupostari fins ara en relació amb l’elaboració d’aquests
pressuposts? S’ha adonat de l’incompliment de la legalitat o
d’aquest, com a mínim, inconvenient el director de l’Oficina?
Quin control pressupostari ha duit, du, o durà a terme? I si no en
du cap, que és el que ens temem, quina necessitat hi ha de tenir
aquest òrgan dins la Presidència i dins la secció 11, quan per
exemple podem prescindir per exemple del defensor dels
pacients? Es podria estalviar, estam davant d’una despesa que
es podria estalviar.

Hem de recordar que ens trobam davant d’uns pressuposts
que creixen en un 8,5%, que són els més alts de la nostra
història. Però que en realitat suposen menys metges, menys
mestres, menys professors, menys recursos socials, menys
recursos per lluitar contra l’atur i menys inversions per a la
reactivació de l’economia. Tot això es podria corregir si
s’acceptassin les nostres esmenes, encara hi són a temps.

Quant a la secció 11, la nostra esmena a la totalitat s’empara
en el fet que els pressuposts de la Presidència del Govern i de la
Conselleria de Presidència semblen seguir una línia contrària a
la dels pressuposts de les altres conselleries, cosa que xoca
frontalment amb el discurs del Govern, ens diuen que no es
retallen serveis a les persones, que no es retalla en educació, en
salut o en serveis socials, però resulta que els òrgans que no
veuen retallada la seva assignació són precisament la
Presidència i la Conselleria de Presidència. On no es retalla és
precisament a la secció 11, que és una de les seccions
pressupostàries que pràcticament no dóna serveis a les persones.
I justament en allò que sí són serveis a les persones, en els pocs
serveis a la persones que té la secció 11, és allà on es
produeixen les retallades. A banda, sí, ho admetem, en el servei
de comunicació del Govern i a IB3. 

Si analitzam i comparam el pressupost de la Presidència i de
la Conselleria de Presidència amb la liquidació del pressupost
de 2010, que és la darrera que s’ha fet, i partim de les mateixes
unitats orgàniques que ara formen aquesta secció pressupostària,
descobrim que si descomptam les previsions previstes per a
Radiotelevisió de les Illes Balears i per al servei de comunicació
del Govern, ens trobam davant d’una secció pressupostària que
en lloc d’abaixar la despesa, l’apuja. Poden, si volen, fer la
comparativa i veuran que si descompten de les dues columnes,
2010-2012, les despeses d’IB3 i del servei de comunicació del
Govern, es produeix un increment de la despesa, no en relació
amb el pressupost del 2010, que es va aprovar a finals de 2009,
sinó en relació amb aquell que es va liquidar, amb allò que
realment es va gastar el 2010. 

I ara, avui, quan més austers hauríem de ser, es preveu una
pujada a una secció pressupostària que no hauria de ser
prioritària. Per això, en aquesta secció pressupostària, a la
secció pressupostària que engloba la Presidència del Govern i
la Conselleria de Presidència, no és cert que ens trobem davant
uns pressuposts prudents i austers, com ens van dir el conseller
a la comissió, sinó que ens trobam davant d’uns pressuposts que

tot i la simplificació de l’estructura administrativa, ha
augmentat el capítol 1 i en general preveuen més despesa en la
quantia global que en la despesa liquidada en el 2010; excepte,
això sí, IB3 i el servei de comunicació del Govern. 

I allò que és pitjor, als pocs serveis per a les persones que té
la secció 11, com són els recursos destinats a la integració de les
persones immigrants i els recursos destinats a la cooperació per
al desenvolupament, les previsions són de disminució dels
recursos. 

El capítol 1, com hem dit, augmenta, malgrat la pretesa
reducció de càrrecs, que després resulta que no és tant, perquè
han apujat el sou dels assessors del president, perquè han donat
rang d’alt càrrec a llocs de naturalesa funcionarial, amagant sota
l’article 12, que són les despeses per als funcionaris, despeses
que haurien d’estar atribuïdes a l’article 10, referit a les
despeses dels alts càrrecs, o perquè han creat càrrecs
absolutament prescindibles i contraris al nostre sistema
d’organització territorial, com és el cas del delegat territorial de
Formentera.

Quant als pressuposts prevists per a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i a les empreses públiques
que s’hi vinculen, la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears,
SA, hem de dir que sí, que aquí hem notat una important
davallada dels recursos, però aquesta circumstància els fa poc
creïbles i, sobretot, difícilment permetrà el compliment dels
compromisos que ja estan contrets, per la qual cosa ens temem
que únicament serviran per ofegar encara més el sector
audiovisual, abastament tocat pel fet que a més de patir les
conseqüències de la crisi econòmica, el sector es troba afectat
també pel tancament de la Radiotelevisió de Mallorca i pel fet
que recursos d’IB3 no només s’han reduït en més d’un 40%,
sinó que a més no garanteixen el pagament dels compromisos
ja contrets amb els proveïdors i tampoc no prioritzen la compra
de producció pròpia de les Illes Balears. Per això, d’aquesta
manera, les possibilitats de contribuir, ja no en la reactivació del
sector, sinó per evitar que aquest s’enfonsi encara més, són
pràcticament nulAles amb el pressupost que es pretén aprovar.
Per això la nostra esmena a la totalitat.

En el mateix sentit, l’esmena a la totalitat del pressupost de
l’empresa Multimèdia, SA que difícilment podrà atendre els
compromisos contrets. 

També formulam esmena a la totalitat del pressupost de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears,
entitat per a la qual demanam més recursos mitjançant les
nostres esmenes parcials, conscients que en un moment com el
que vivim, en aquesta situació de crisi econòmica, més que mai
és important la solidaritat amb els països que l’acusen d’una
manera més dura. 

També creim que el pressupost de la Fundació Balears a
l’Exterior no serveix per atendre els objectius i finalitats
establerts per a aquesta entitat, per la qual cosa també formulam
esmena a la totalitat.



688 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / fascicle 1 / 20 de desembre del 2011 

 

I, finalment, quant a la Fundació Santuari de Lluc, hem de
dir que els pressuposts no cobreixen els compromisos contrets
en el si del seu patronat. Per això també formulam esmena a la
totalitat.

En definitiva, torn a dir, que ens trobam davant d’uns
pressuposts que tenen greus mancances, que apugen despeses,
que l’autoritat demanda que baixin i que en baixen altres que
haurien d’apujar, perquè, com ja hem dit, el pressupost
d’aquesta secció pressupostària fa les retallades més
significatives justament a la política social, a la política
solidària, perquè allò que baixa és la previsió de la política de
cooperació per al desenvolupament, invertint així una tendència
i desoint les demandes de la Comissió Europea, perquè ens
hauríem d’apropar cada vegada més al compromís del 0,7;
perquè amb uns pressuposts que apugen un 8,5%, la cooperació
al desenvolupament hauria d’haver tengut una apujada en
consonància, no una davallada. Per a nosaltres la cooperació al
desenvolupament no pot, no hauria de minvar en relació a les
anteriors aportacions del 2010, atès que la crisi econòmica
mundial afecta els països del tercer món d’una manera molt
dura.

També hem de fer referència a les relacions institucionals,
perquè hem tingut en compte aquesta qüestió a l’hora de
formular la nostra esmena; i més concretament ens volem referir
a les relacions amb els diferents consells insulars, que són
institucions d’aquesta comunitat autònoma que presten serveis
als ciutadans de les Illes Balears, serveis que són competència
de la comunitat autònoma, però que d’acord amb el nostre
Estatut, la gestionen els consells; i en funció del pressupost que
s’hi dediqui, dependrà la seva capacitat perquè se mantenguin,
serveis per a les persones, en definitiva, que depenen del
finançament de la comunitat autònoma i que se veuen minvats.

I finalment ens hem de referir a les mancances observades
en relació a la integració dels immigrants, perquè també es
tracta també d’una qüestió prioritària, que serveix per evitar
situacions d’exclusió social o de fractura social, que perjudiquen
tota la ciutadania de les Illes Balears.

En definitiva i com he dit al principi, el pressupost de la
secció 11 i dels ens que s’hi vinculen no respon, a parer del meu
grup, a les necessitats de la ciutadania perquè no serveixen per
reactivar l’economia, ni per crear riquesa, ni per lluitar contra la
desocupació i perquè suposen una important retallada en els
recursos destinats a les persones més febles, a aquelles persones
que més ho necessiten. Sobretot, perquè creim que en uns
pressuposts en el que s’exigeixen tants de sacrificis als
ciutadans, no sembla ètic, ni moralment correcte que
s’incrementin els recursos per als assessors del president, que
s’augmentin o que es permetin només per a aquest personal
gratificacions o productivitats i que, en definitiva, allò que fan
és augmentar els recursos de la cort presidencial.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Intervenció per part del Govern
que obre una qüestió incidental. Té la paraula el Sr. Conseller
de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Sra. Diputada, yo en primer lugar quiero decirle que los
presupuestos de esta conselleria, los de la Conselleria de
Presidencia, son los resultantes de una simplificación de la
estructura administrativa y que actúa aplicando criterios de
eficacia y de eficiencia en los recursos públicos y de
racionalización del gasto, de acuerdo con las circunstancias
económicas que existen en este momento.

El presupuesto global de esta conselleria para el 2012 es de
81.141.324 euros. Esta cifra, en contra de lo que usted dice,
supone una disminución respecto del ejercicio anterior de un
30%. Y cabe destacar también una bajada del 20% en el gasto
corriente y de un 61% en inversiones. Estos son los números y
esta es la realidad.

En cuanto a lo que usted me dice del trato que le estamos
dando a las personas más necesitadas y a los inmigrantes, mire,
en el tema de cooperación para el año 2012 la Conselleria de
Presidencia, a pesar de la grave crisis que estamos padeciendo,
la cantidad que destinamos es un 13,13% menos que en el 2010,
que ustedes en aquel momento decían que no tenían crisis. Por
lo tanto, yo creo que un reconocimiento dentro de un
presupuesto global de bajar un 13,13%, creo que somos
sensibles a esta realidad. Y le diré más, ustedes precisamente
cuando empezaron la pasada legislatura, lo que hicieron al
entrar fue bajar un 45% del presupuesto de lo que venía
presupuestando el Partido Popular. Esa era vuestra sensibilidad.

Y les diré más, el Partido Popular en la anterior legislatura
del pacto, esta pasada, aportaba el 0,7% cada año. Ustedes
nunca lo aportaron. Por lo tanto lecciones en este sentido
convendría, pues, en fin, repasar los números.

Nosotros con esta cantidad creo que vamos a poder hacer
frente -creo no, estoy seguro- a todos los programas que se
venían prestando, que se venían prestando, creemos que son
importantes, y por lo tanto estamos satisfechos con la cantidad
que se destina a esto, es decir, podremos atender a las grandes
convocatorias de las ONG de aquí, de las Islas: Cruz Roja,
Fundación Amazonia, Voluntaris per Mallorca, etc. También
podremos atender los fondos de cooperación, que es la
cooperación directa que hace el Govern, así es que para esto
tenemos también unas cantidades para el Fons Mallorquí, el
Menorquí y el Pitiús. 

Y en cuanto a los temas de inmigración, pues también me
extraña la intervención que usted ha hecho, porque es que
resulta que mantenemos el mismo presupuesto del 2010, es
decir, somos sensibles, Sra. Aguiló, mantenemos el mismo
presupuesto que ustedes tenían en 2010, y por lo tanto podremos
seguir manteniendo esa mediación intercultural, acogida e
integración de la población inmigrada, podremos seguir
atendiendo al personal de las OFIM, el servicio de mediación de
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Palma; podremos seguir atendiendo los convenios con el
Consell de Mallorca, de Ibiza y de Formentera; podremos seguir
manteniendo el convenio con el ib-salut para los mediadores
interculturales y de teletraducción; podremos seguir también
manteniendo el programa PAIRE, de acogida y refuerzo
educativo; podremos seguir también manteniendo un programa
de formación en lenguas y temas jurídicos; mantendremos el
Casal de asociaciones de inmigrantes... 

Es decir, creo que hemos hecho, a pesar de los tiempos que
están corriendo de crisis, hemos hecho un esfuerzo importante,
lo que quiere decir que creo que sí somos sensibles, porque digo
que ustedes cuando decían que no tenían crisis pues estaban
aplicando este presupuesto. Con una cuestión que le diré más:
en los temas que le he dicho antes de cooperación nosotros este
año hemos ampliado la convocatoria hasta este año para salvar
lo que ustedes hicieron en el pasado, porque ustedes adjudicaron
una cantidad de programas y de proyectos que no pagaron, y
como no pagaron, como es gasto anticipado, hay muchos que
aun están esperando que se les diga algo para que empiecen a
trabajar. Hemos tenido, para salvar la política de ustedes, que
ampliar el plazo hasta el 2012. Esto también quiero que lo
sepan.

Con el tema de Multimedia pues mire, Multimedia es que es
una empresa que se creó en el año 2006, con un presupuesto
desde luego rudimentario, 60.000 euros, tenía las finalidades
que tenía, pero es que fueron ustedes en el 2008, cuando la
cogen de IB3, se la traen a Presidencia, la dotan de un
presupuesto desorbitado y le dan muchas funciones; hay una
parte que se dedica a la parte tecnológica y hay otra parte de
servicios a la administración, y son ustedes los que han
potenciado a esta empresa. Por lo tanto ahora, no sé, nosotros
que hemos reducido el presupuesto y que tiene un cometido
muy claro, no sé por qué les viene de nuevo esto, porque en
concreto a través de esta empresa vamos a terminar todo lo que
es el segundo multiplex, el de Tradia con Telefónica, vamos
también a... todas las instalaciones para completar la red Tetra,
y en fin, una serie de trabajos que no viene a cuento aquí ahora
por cuestiones de tiempo de explicar, pero que al fin y al cabo
esta empresa se va a dedicar exclusivamente a desarrollar unos
programas que están abiertos y que están iniciados y que tienen
una dotación presupuestaria yo creo que la justa para realizar
esta medida.

Mire, con los temas de IB3, IB3 en el pasado tenía 120
millones de euros. Claro, esto para esta comunidad es
insostenible. En estos momentos nosotros la hemos dotado de
30 millones de euros, nosotros creemos que una televisión, de
acuerdo con el presupuesto de esta tierra, con 30 millones de
euros está muy bien; lo que pasa es que IB3 tiene que dejarse de
hacer la política que estaba haciendo hasta ahora, seguir las
mismas estrategias. Tiene que ser una televisión más localista,
tiene que hacerse un poco más eco de lo nuestro, tiene que dejar
de competir con las grandes cadenas nacionales, y dedicarse a
otra cosa. El problema de IB3 no va a ser eso, el problema de
IB3, y lo solventaremos, es la enorme deuda que ustedes nos
han dejado, es que debe 70 millones de euros...

(Remor de veus)

70 millones de euros, cuando nosotros hemos entrado, 70
millones de euros. Y por ahí pues, oye, es muy fácil, basta ver
las cuentas. Tiene una deuda de 70 millones de euros y no creo
que la hayamos generado nosotros, está ahí.

(Més remor de veus)

Pues oye, pues conviene que... Así vamos bien, así vamos
bien.

En cuanto a la Fundación de Baleares en el Exterior pues
también me ha extrañado la intervención que usted ha tenido.
Hemos mantenido el presupuesto, 1.250.000 euros en 2010,
1.250.000 en 2012, y yo creo que lo que tratamos con este
programa es atender a todas aquellas personas que tienen ciertos
vínculos con Baleares y que son descendientes de nuestros
antepasados, y estamos atendiendo los mismos programas que
se atendían porque creemos que era una necesidad atender y una
sensibilidad atender a este colectivo.

En cuanto a Presidencia del Govern, es que lo hemos dicho
por activa y por pasiva: mire, el gabinete de la Presidencia, Sra.
Aguiló, porque ya fue motivo en comisión, usted incidió en
unas cuantas ocasiones, el gabinete de Presidencia del Sr. Bauzá
en estos momentos tiene un presupuesto de 8.462.010 euros, eso
es lo que tiene; todos los programas, los de servicios generales,
el de comunicación e información institucional, que antes -como
usted sabe- estaba en Turismo, y el de ordenación, promoción
y fomento de los medios de comunicación, que también estaba
en Turismo, hacen ese total de presupuesto, todo, los tres
programas. En el 2010 los que tenía el Sr. Antich, el
presupuesto total era 11.922.274, es decir, que es muy fácil
deducir que el Sr. Bauzá en su gabinete se ahorra 3.460.264. Esa
es la realidad, y no vale decir...

(Petit aldarull a la sala)

...si se suben sueldos o si no se suben sueldos, porque si
atendemos sólo a los altos cargos, si atendemos sólo a los altos
cargos y al personal eventual, en el 2010 lo que costaban al
gabinete del Sr. Antich estas personas era 753.395; lo que
cuesta este personal del gabinete del Sr. Bauzá son 448.337, es
decir, 305.000 euros anuales, que si los multiplica por 4 por la
legislatura pues salen las cuentas que salen. Y con esto lo que
creo és que el árbol no tiene que dejarnos no ver el bosque, yo
lo que creo es que si el Sr. Bauzá en el ámbito interno ha hecho
una reordenación de funciones y a alguna persona le ha
atribuido alguna función más de las que tenía y ha tenido que
modificar los sueldos creo que eso es la anécdota, porque sólo
faltaría que no pueda reordenar su gabinete como él considere
para que sea más eficaz y más eficiente. 
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Lo importante, Sra. Aguiló, lo importante es que el Sr.
Bauzá, que predica con el ejemplo, lo que está haciendo en el
resto de las áreas de la administración, se ahorra 3.236.321
euros, esa es la verdad, porque, claro, no vale ahora fijarnos si
hay algún sueldo que haya subido más; seguro que si ponemos
el zoom en los gastos pues igual encontramos algún bolígrafo o
alguna libreta que la hemos comprado más cara que el Sr.
Antich, pero eso creo que es la anécdota. Lo importante es la
globalidad, y la globalidad es que el gabinete del Sr. Bauzá se
ahorra 3.236.321 euros. Esa es la realidad.

(Alguns aplaudiments)

En cuanto a la Oficina de Control Presupuestario, pues está
respondiendo a las necesidades que en su momento le
planteamos. Tiene un presupuesto de 244.000 euros; en altos
cargos hay una persona que está equiparada a un director
general y una serie de personas, poca gente, para hacer el
cometido que se le ha encargado, que es el de racionalizar el
sector público, recopilar información económico-financiera y
para agilizar todo este sector y confeccionar todas las propuestas
adecuadas para garantizar una buena gestión financiera. Yo creo
que está respondiendo a aquellas necesidades que se le
encomendaron.

En cuanto a la delegación territorial del Govern en
Formentera, pues mire, es que Formentera es la única isla..., el
resto de islas tienen delegaciones de distintas áreas; Formentera
no, por lo tanto hemos creído que aglutinarlas a todas en una
delegación podíamos prestar un mejor servicio a menor coste,
y es una manera de acercar también la administración
autonómica a los ciudadanos de Formentera, es decir, que lo que
tratamos es precisamente eso, facilitar este acercamiento y esta
tramitación o estas necesidades que tengan los ciudadanos con
la administración de la comunidad autónoma en aquellas
competencias que nos son propias, y el presupuesto que tiene,
a pesar de que hoy salen unos números en un medio de
comunicación que no son ciertos, porque el presupuesto del que
está dotado son 90.123 euros. 

Mire, con la Fundación Santuario de Lluc, a la que también
ha hecho referencia, nosotros hemos mantenido lo que ustedes
tenían presupuestado, 60.000 euros. Bueno, no, no, no; ustedes
adquirieron un compromiso cuando fueron a la fundación, pero
el problema está en que ese compromiso no se vio reflejado
después en los presupuestos, es que aquí está el problema, es
decir, ustedes pueden ir, pueden adquirir los compromisos que
consideren, pero si después no los reflejan en los presupuestos
pasa lo que nos ha pasado, que nos hemos puesto a gestionar la
conselleria, de la fundación se ponen en contacto con nosotros
reclamando estas cantidades y no aparecen por ninguna parte,
es decir, lo que aparecen son 60.000 euros, que es lo que hay
reflejado en los presupuestos.

Y en cuanto a los servicios generales de la conselleria, pues
mire, hay un incremento de gasto, pero también es cierto que
esta conselleria, debido a la última reordenación que se ha
hecho tiene más personal, tiene también más edificios, hay que
hacer frente a todos estos gastos generales; después tenemos
algunos edificios como es el de Ses Minyones, que hay que
hacer unas actuaciones para eliminar las barreras
arquitectónicas... Es decir, que el incremento de gasto que ha
podido haber va en función de la nueva estructura del Gobierno.

Y creo, Sra. Aguiló, que no me he dejado nada por contestar.
En todo caso lo haría en la réplica. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Aguiló, quan vostè vulgui.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, nosaltres
mantenim les esmenes a la totalitat perquè ens diuen que els
pressuposts que ara presenten o que estam a punt d’aprovar...,
que estan a punt d’aprovar-se en aquest parlament són el resultat
de la simplificació de l’organització administrativa, però
nosaltres -no sé si m’hauré explicat a bastament bé- però
nosaltres el que hem vist és que no entre els pressuposts 2010 i
els pressuposts 2012, sinó entre la liquidació dels pressuposts
2010, allò que realment es va gastar, i els pressuposts que s’han
fet ara per al 2012 ens trobam que hi ha una pujada important.

(Remor de veus)

Perquè ja que han revisat tant, ja que han revisat tant, potser
podrien revisar també les modificacions de crèdit que hi ha
hagut, i veuran que doblers que estaven situats en el pressupost
2010 a Presidència en el govern anterior, varen passar a serveis
socials, varen passar a pagar la renda mínima d’inserció, per
exemple, a diferència, justament, del que s’havia fet en governs
anteriors, perquè en els temps del govern Matas els doblers dels
serveis socials varen passar, per exemple 2 milions d’euros, per
pagar el Palma Arena. Hi ha molta diferència, hi ha molta
diferència.

(Remor de veus)

Mirin la liquidació dels pressuposts del 2010. No es fixin en
allò que es va pressupostar en el 2009, perquè el 2009 sí que
s’havien començat a fer ja retallades perquè es tenia present que
entràvem en una crisi econòmica, i de fet és vera que ja hi va
haver reduccions, el 2010, en els pressuposts de 2010, i de fet el
PP en aquell moment ens deia que els pressuposts eren
regressius i antisocials perquè es reduïen les partides, això és al
Diari de Sessions, la Sra. Sugrañes deia textualment: “Els
pressuposts són antisocials i regressius perquè redueixen totes
les partides”, perquè ja es reduïen per al 2010. 

Però encara es va reduir més a l’hora de fer la liquidació del
2010, es va gastar menys en 2010, però es va gastar menys en
partides que no eren per a les persones, i es varen agafar doblers
de Presidència i es varen dur a serveis socials, i és en aquesta
columna que s’han de fixar, perquè ara és quan s’omplen vostès
la boca de l’austeritat i de la crisi; és ara que hem d’agafar i
atendre amb els recursos que tenim, que sabem que potser no
són tants com els que teníem abans, si tenim menys recursos
aquests recursos els hem de destinar al servei de les persones.
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I vostès, sí que és cert, han fet la baixada a la partida d’IB3
i en el servei de comunicació, però a la resta no es produeix
aquesta baixada, es produeix més aviat una pujada.

Tampoc no m’ha dit res en relació amb el fet que l’Oficina
de Control Pressupostari no controli els pressuposts, no controli
la legalitat dels pressuposts. Em diu que se li han encarregat
altres feines. No sé per què tenim una oficina de control
pressupostari que no controla els pressuposts, és mal d’entendre,
mal de comprendre que es pugui mantenir un òrgan que no
resulta necessari perquè no fa les funcions que li corresponen.
No és una vertadera oficina de control pressupostari. Potser és
que..., potser és cert que fa altres feines, però en qualsevol cas
el nom com a mínim, la denominació d’aquesta oficina no
sembla adequada perquè, control, cap ni un.

Se’ns ha dit aquí en aquesta seu a la intervenció següent, i
la vull contestar, que a finals de 2008, a principis del 2009 es va
comprar una taula de reunions per 18.000 euros des de la
Conselleria de Presidència, i se’ns acusa d’haver fet una despesa
massa gran. Jo vull assenyalar que estàvem a principis del 2009
o a finals del 2008, no en temps d’una austeritat tan gran com la
que ara es requereix, però també he de dir que es tractava d’un
preu ajustat al mercat pel tipus de taula i per l’espai que havia
d’ocupar, una sala de reunions molt gran. En aquella mateixa
etapa, en aquell mateix moment veurà que hi va haver una
despesa de 24.000 euros perquè vàrem haver de pagar un dinar
que havia organitzat el govern del Partit Popular en el Palas
Atenea, 24.000 euros d’un sol dia; trobaran l’acord del Consell
del Govern.

(Petit aldarull a la sala)

Un sol dinar que ja no és patrimoni de la comunitat
autònoma. La taula és aquí i ningú no se l’ha enduta a ca seva,
la taula és aquí. El dinar, 24.000 euros; pretenien passar-nos tres
factures de 8.100 euros perquè pretenien que se’ns passàs com
un contracte menor. Jo no els havia retret perquè em fa
vergonya aliena, 24.000 euros en un dinar del juny del 2007,
una despesa de la Vicepresidència d’aquella època, una despesa
del Partit Popular, 24.000 euros en un sol dinar, en un sol dia.

Miri, els pressuposts no són allò que haurien de ser. No son
legals, no compleixen la legalitat vigent. Si es concreten en els
seus termes, si es concreten exactament així com s’han aprovat,
s’incomplirà la legalitat. No han quadrat els nombres, no han
quadrat els nombres, i han fet uns pressuposts, concretament a
la secció 11, que no responen justament a la necessitat de les
Illes Balears en aquest moment, no responen ni a reactivació
econòmica, ni contribueixen a evitar atur, ni són pressuposts per
a les persones. Augmentam els serveis de suport al president,
però ara no és el moment d’invertir en aquest tipus de serveis,
ara és el moment d’invertir en reactivació econòmica i en lluita
contra l’atur, i per tant nosaltres mantenim les nostres esmenes
a la totalitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. La Sra. Aguiló ha hecho
aquí algunos comentarios que desde luego son contradictorios.
Por un lado se queja de que dotamos con poco presupuesto
alguna áreas, como son cooperación o inmigración, y por otro
lado está diciendo que estamos incrementando el gasto. Para mí
una cosa parece que no puede ir con la otra. 

Y después en lo que no voy a entrar va a ser a discutirle los
temas de la mesa o de las comidas porque, en fin, no voy a
entrar a discutir esto. En cualquiera de los casos...

(Remor de veus)

En cualquiera de los casos, como veo que su réplica ha ido
un poco en la línea mayoritariamente de lo que hemos hablado
o de lo que hemos expuesto con anterioridad, pues yo creo que
la postura nuestra quedará muy bien recogida en el Diario de
Sesiones.

Lo único que yo he podido percibir a lo largo de toda la
mañana y de su exposición ahora es que parece que el gobierno
del pacto lo que ustedes quieren es que apliquemos sus recetas
económicas, las recetas económicas del pasado, de la pasada
legislatura; parece que eso es lo que se deduce. Y todos tenemos
en nuestra mente, aquí todos, los resultados que ustedes
obtuvieron por aplicar estas políticas económicas. Es decir...

(Aldarull a la sala)

...la mayor crisis económica y social de la historia de esta
tierra. Nosotros, nosotros, me entenderán ustedes, entenderán
ustedes al Gobierno del Partido Popular, que queramos aplicar
políticas diametralmente opuestas a las de ustedes porque
queremos obtener unos resultados diametralmente opuestos a
los de ustedes, justamente.

No sé si ustedes saben aquel dicho de aquel sabio del siglo
pasado, uno de los mejores sabios que hemos tenido sin duda,
que ha habido, que decía: si sigues haciendo lo que estabas
haciendo seguirás consiguiendo lo que estabas consiguiendo.
Nosotros no seguiremos aplicando las políticas económicas de
ustedes porque sabemos a donde nos conducirían, nosotros
aplicaremos otras porque son otros resultados los que queremos
para esta tierra y en cualquier caso les diré una cosa, la postura
de ustedes nos reafirma que estamos en el buen camino, si
tenemos alguna duda sabemos que vamos bien porque queremos
hacer lo contrario de lo que ustedes hicieron.

Muchísimas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam als torns a favor, algun grup
demana la paraula per al torn a favor? Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Predicar amb l’exemple, s’ha dit. El pressupost de la
Conselleria de Presidència és el paradigma del discurs
esquizofrènic del Partit Popular, predica una cosa i en fa una
altra. Predica austeritat i contenció en la despesa, predica el
final de la cultura de la subvenció alhora que afirma el
manteniment dels serveis bàsics de l’estat de benestar, de salut,
d’educació, de serveis socials, predica tot açò, però no fa res de
tot açò, fa exactament el contrari i la Conselleria de Presidència
és, precisament, qui exemplifica aquesta contradicció.

Austeritat, contenció, fi de la cultura de la subvenció, en
canvi els programes d’aquestes conselleria incrementen, en
alguns casos espectacularment, les partides destinades a les
transferències corrents i de capital destinades a empreses
privades i a famílies i entitats sense ànim de lucre. El programa
121B, per exemple, partida 47000, passa de 0 euros el 2010 a
568.212 euros. Partida 48000, passa del 2010 a no arriba a
200.000 euros i ara ens trobam amb 1.840.000 euros.
Subvencions que donaven pas a la cultura de la subvenció, se’ns
diu, i ara deu ser a la cultura de la discreció, de vagi vostè a
parlar amb el president que ell segur que té un racó per a
aquestes coses.

Se’ns parla, se’ns diu, se’ns predica de la necessitat de
redimensionar l’administració. Se’ns diu que s’ha reduït el
nombre d’ens públics, s’han fusionat ens públics, però la realitat
és tossuda i la realitat ens diu que de real açò no ho és. Mirin si
no: COFUC desapareix, és assumit per l’Institut d’Estudis
Baleàrics, val, però en aquest moment en plantilla vostès tenen
un gerent del COFUC i vostès tenen un gerent de l’Institut
d’Estudis Baleàrics. L’eficàcia en les fusions, per ara, no l’hem
trobada enlloc. Açò sí, per moltes, per fer moltes d’aquestes
filigranes vostès necessiten un assessor i un programa de la
Conselleria de Presidència, reorganització del sector públic
instrumental es diu, amb una dotació de 244.179 euros per a
estudis i alts càrrecs. 

Se’ns diu, se’ns predica també amb allò de reduir estat,
reduir despeses innecessàries, primar allò que és bàsic, idò el
palau de Marivent representa tot el contrari d’això, representa
l’innecessari, l’excés de despeses d’Estat, el que no és bàsic i
aquesta partida, 126A, s’incrementa fins arribar a 1.768.499
euros. Precisament allò que perd un altre programa, el de
cooperació al desenvolupament, que passant del 2010 al 2012
perd pràcticament aquesta quantitat de recursos.

S’ha dit que aquest govern, el govern anterior de progrés, no
complia amb el 0,7% de cooperació. No és cert. El 0,7 destinat
a cooperació dels ingressos propis el complia, el complia el
govern anterior del Partit Popular, el complia el govern, també
anterior, de progrés, amb una diferència, açò sí, el Pacte de
progrés aquest 0,7%, que gestionava Balears a l’exterior el
dedicava a allò que realment és cooperació, a sanitat, a
formació, a ajuda a domicili, etc. Açò és cooperació. 

No ho hauria d’esmentar, però s’ha parlat també d’un altre
capítol d’aquesta secció, que és la delegació territorial a
Formentera. És evident que la delegació posa com a exemple
allò com entén la forma, com entén aquest govern la nostra
comunitat autònoma. En lloc de relacionar-se a través dels
consells insulars, aquest govern prefereix generar delegats a
aquells territoris on no controla, i l’exemple l’hem patit a
Menorca durant molts d’anys on teníem delegats de turisme, de
SEMILLA, una infinitud de delegats, açò sí, que exercien
perfectament la funció de comissari polític a aquell territori per
part del Govern. 

Finalment, vull reiterar que aquest no és un pressupost de
l’austeritat, de la contenció ni d’acabar amb la cultura de la
subvenció sinó d’actuar de forma discrecional i unilateral on
molta despesa és innecessària i sobretot és innecessària en
aquests moments de retalls i de privacions que, a més, genera
inseguretat jurídica, però també laboral, també educativa, també
sanitària. És un pressupost poc realista, gens realista, poc
transparent, poc coherent i que sense cap dubte no dóna
respostes a les necessitats dels ciutadans en aquest temps de
crisi que volen pressuposts, inversions amb allò que és realment
necessari, que sigui realment necessari per augmentar, per
mantenir el nivell de benestar que els ciutadans reclamen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Torn de grups en contra. Per part del
Grup Popular té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per a la
defensa de la posició del meu grup parlamentari amb relació a
la secció 11 d’aquest pressupost de Presidència, prenc la paraula
i a diferència de les esmenes a la totalitat presentades pels
distints grups parlamentaris he de reiterar, una vegada més, el
meu suport, el nostre suport i convicció a uns pressuposts que
sí responen a les veritables necessitats de la nostra societat
balear. I ho dic d’acord amb les paraules que també va
pronunciar el conseller de Presidència a comissió, el dia 15 de
novembre: “se tracta efectivamente de unos presupuestos
prudentes, de unos presupuestos austeros que no prometen lo
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imposible sino que son un claro ejercicio de realismo y
resultado de una simplificación de la estructura administrativa,
de acuerdo con criterios de eficacia, eficiencia en los recursos
públicos, de racionalización del gasto de acuerdo con las
circunstancias económicas del momento”. Fet i circumstància
que vostès es neguen a entendre sota cap concepte.

Efectivament, l’optimització de l’estructura administrativa
ha provocat, maldament vostès no ho reconeguin, una
disminució del pressupost en la secció 11 amb una dotació,
avui, de 81 milions d’euros, el que suposa, el que significa, el
que resulta un 30% amb relació a l’exercici anterior, reduint,
així mateix, la despesa corrent en aproximadament un 20%.
Aquestes senzilles xifres justifiquen amb moltíssima solvència
el compromís del Partit Popular, el compromís d’aquest govern,
el compromís d’aquest grup parlamentari d’eliminar allò
prescindible i prescindir de tot allò que és absolutament
innecessari. 

Exemples de les meves paraules els tenim al llarg de tota
aquesta secció, els tenim en el programa de comunicació
institucional on es redueix un 51%, destaca la reducció d’un
60% al Servei General de Publicitat, serveix aquesta reducció
precisament per comunicar únicament i exclusivament allò que
és imprescindible, complint fidelment la Llei de publicitat
institucional. També, aquest exemple de contenció, el podem
recollir al programa de comunicació d’interès social on també
es redissenyen els criteris, es revisen els criteris i es destina el
programa en tota la seva dimensió a comunicar únicament i
exclusivament projectes d’interès social.

Tenim també exemples d’aquesta austeritat i d’aquesta
reducció, amb un encert -així ho consideram- a l’hora de reduir
les direccions generals a l’àmbit d’aquesta conselleria, un fet
que vostès tampoc no reconeixen avui en aquesta cambra.

En relació amb l’empresa pública Multimèdia, és molt
important, és extremadament important no només la xifra que
es destina a la xarxa de comunicacions mòbils, sinó que es
destini precisament a millorar -que és l’important- la qualitat del
servei, malgrat la reducció, en un 56%. El veritablement
important és això: garantir la qualitat en la resposta i una bona
coordinació entre tots els equips de seguretat i tots els equips
d’emergència.

En relació amb la televisió digital terrestre, estam
absolutament convençuts que el pressupostat ha de complir una
clara finalitat i és que la immensa majoria dels ciutadans de
Balears, si no tots, puguin rebre els anals amb absoluta condició
d’igualtat.

En relació amb IB3, capítol a part per a IB3, 30 milions
d’euros perfectament justificat. Aquesta és la política
d’austeritat del Govern de les Illes Balears, aquesta és la política
d’austeritat del Grup Parlamentari Popular i del Partit Popular.
Vostès han deixat una herència complicada, difícil, dura,
sacrificada, vostès s’han fumat IB3. Vostès en quatre anys han
deixat 69 milions d’euros, vostès s’han fumat IB3...

(Petit aldarull)

...s’han fumat IB3, i això és l’important, això és una mesura de
contenció de la despesa. IB3 amb vostès patia una despesa
absolutament desproporcionada, es va disparar fins a xifres
incalculables la despesa corrent, es contractaven sense control
empreses i no tenien vostès liquidesa prou per poder pagar-les.
Avui aquí es proposen coses distintes, és un model audiovisual
distint al seu, un model autosuficient, un model que no crea
dependència, un model destinat a fer d’IB3 el veritable ens
públic que aquesta comunitat autònoma mereix i necessita.

En relació amb l’Oficina de control pressupostari, és
important la seva creació, és fonamental la seva creació de cara
a racionalitzar el sector públic i atorga sentit al que el Partit
Popular portava al programa electoral. Per tant, aquest
compromís es materialitza mitjançant la creació també
d’aquesta oficina.

I dit això, crec que és especialment important fer referència,
especial atenció mereix en aquesta aposta per optimitzar els
recursos públics, fer menció a les actuacions que es
desenvolupen dins la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior on es detecta també -ja ho ha dit
abans- una reducció de direccions generals passant de tres a una,
circumstància que vostès aquí, no sé per quina raó, puc tal
vegada sospitar-ho, obvien.

Tota aquesta optimització continua permetent i possibilitant
també, maldament aquí no ho reconeguin, que les Illes Balears
també continuï essent una comunitat autònoma extremadament
solidària i en aquest sentit és important continuar i mantenir el
desenvolupament d’aquest concepte, del concepte de la
solidaritat i el compromís en el progrés en aquells espais on els
recursos són molt més limitats que els nostres. És important que
les societats evolucionin i vegin cobertes les seves necessitats
bàsiques més elementals i més immediates i en aquest espai i en
aquest pressupost i per a això també hi ha un espai destinat dins
aquesta llei, la Llei de pressupostos de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 

Per això mateix resulta important, resulta imprescindible
destacar el programa de planificació i el programa d’avaluació
de la cooperació per al desenvolupament amb una dotació de 8
milions d’euros fixant prioritats d’intervenció i fiscalitzant
adequadament el repartiment de les ajudes per part de la
direcció general i no es queda de banda -per molt que vostès ho
pretenguin interpretar així- la immigració. A la immigració, en
aquest apartat, es destinen ni més ni menys que més de 5
milions d’euros, quasi arribant als 6 milions d’euros, destinats
precisament a això, a la integració social dels immigrants, a la
cohesió social i a la convivència intercultural. 

Per això, senyores diputades i senyors diputats, i resumint
bàsicament la meva intervenció a la totalitat d’aquesta secció,
al nostre entendre aquesta secció compleix els compromisos que
el Partit Popular va assumir durant la seva campanya electoral
i que ha traslladat i que ha fet seus aquest govern de les Illes
Balears sota criteris -com ha dit aquí el conseller, i ho repetiré-
d’optimització de la despesa, de restricció, d’evitar duplicitats
i reestructurar a la seva veritable dimensió l’estructura de la
comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair en primer lloc el
suport del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca a les
esmenes presentades pel meu grup i lamentar que el Grup
Parlamentari Popular no vulgui admetre cap de les nostres
esmenes, entre altres coses perquè em sembla que això, aquest
fet, ens durà al llarg del dia d’avui a aprovar finalment uns
pressuposts que no respecten la legalitat. 

Un pressuposts que, des del nostre punt de vista, no són ni
prudents ni austers perquè -insistesc- a la secció 11 aquest 30%
de davallada es produeix a IB3 i al servei de comunicació
perquè a la resta, globalment, s'apuja i s'apuja en tipus de
despesa on no cal aquesta apujada, no en aquest moment, no en
un moment de crisi econòmica, perquè ha fet uns pressuposts,
concretament per a IB3, que no són creïbles. 

Ens parlen d’una herència que hem deixat, que s’ha deixat
per par de l’anterior govern, quan no és així. L’herència ve del
Govern del Sr. Matas del Partit Popular, és una herència que
efectivament hem hagut d’anar agombolant i s’han hagut d’anar
davallant any rere any els pressuposts d’aquesta entitat i és
veritat que han de continuar davallant, però en aquest moment
i d’aquesta manera ni el mateix conseller, estic segura que no es
pot creure que sigui possible mantenir-los amb aquesta quantia,
però en qualsevol cas hem de fer una reflexió sobre això.

En aquest moment ens trobam, avui i demà, en els debats
que en aquest moment es duen a terme al Parlament davant al
tessitura d’aprovar uns pressuposts que d’alguna manera
beneeixen la possibilitat que es produeixi una ilAlegalitat.

Sabem certament que tenen un informe jurídic que diu que
no hi ha obstacle per aprovar uns pressuposts encara que no
quadrin els números, encara que simplement s’hagi de concretar
després el compliment de la legalitat, però nosaltres no hi estam
d’acord. Els pressuposts preveuen noves operacions
d’endeutament, preveuen més de 900 milions d’euros
d’endeutament i per concertar aquest endeutament, per
aconseguir aquests ingressos que han de venir de l’Estat la ràtio
s’ha de complir. Per tant, si ho aprovam d’aquesta manera, ens
trobarem davant un peix que es mossega la cua. No es podrà
concertar l’endeutament si ens passam del 25% de despeses en
amortitzacions i interessos.

Això que el límit no s’hagi de complir en abstracte sinó en
el moment en què es produeixi concretament, això no és des del
punt de vista jurídic acceptable perquè, què ens estan dient?,
que els pressuposts no han de preveure el compliment de la
legalitat? Què es pot preveure un incompliment de la legalitat,
en abstracte, perquè serà suficient complir la legalitat en
concret? Vol dir que el Parlament pot aprovar aquests
pressuposts únicament perquè encara que prevegin la
possibilitat que abstractament es cometi una ilAlegalitat, només
hi haurà ilAlegalitat si s’incompleixen en concret? Per tant, vol
dir que sabem, des de ja, que el pressupost no es podrà concretar
en els termes en què s’està aprovant, perquè si es concreten
aquests termes s’incomplirà la legalitat? És aquesta la conclusió
a la qual hem d’arribar després de llegir l’informe jurídic?
Qualcú considera creïble o raonable un argument com aquest?

És que ens sap molt de greu, però els socialistes no hi podem
estar d’acord, perquè en aquest moment no es poden aprovar els
pressuposts desquadrats, perquè aquesta condició de no superar
el 25% és a dues lleis, a una llei orgànica de l’Estat i a una llei
nostra, i no es podran concertar operacions d’endeutament que
emparen els ingressos que han d’arribar si se supera el 25%
d’ingressos corrents en inversions, en amortitzacions i en
interessos, i això és el que aprova aquest pressupost, el Govern
i el Grup Popular pretenen aprovar unes previsions d’ingressos
i unes autoritzacions de despeses que, si es concreten,
significaran l’incompliment de la legalitat.

Realment ens trobam en una situació lamentable i encara
serà més lamentable que ens haguem de veure en la tessitura
d’aprovar uns pressuposts que sabem que així com estan no es
poden complir, i per això nosaltres els demanam que s’ho
repensin, que es repensin acceptar les esmenes del Partit
Socialista, que encara som a temps de quadrar els números, que
encara som a temps de quadrar els pressuposts, d’aprovar-los
d’acord amb la legalitat, de no aprovar, de no preveure uns
ingressos que siguin inferiors a les despeses previstes en els
pressuposts, que tenguin unes despeses previstes en els
pressuposts superiors al 25% dels ingressos corrents amb
amortitzacions i amb interessos.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia a l’inici de la intervenció
que se’ns ha dit que aquest govern predicava amb l’exemple, jo
deia abans que precisament aquesta conselleria és el millor
exemple d’allò que no s’acompleix ni es pensa acomplir. És cert
que moltes vegades els números són molt manipulables i és cert
també que de vegades uns utilitzen els números grossos per
amagar els números petits, per amagar els detalls, però sense
cap dubte crec que a l’hora d’estudiar un pressupost s’han de
mirar els números petits i s’han de mirar programa per
programa. I és evident que programa per programa aquesta
Conselleria de Presidència no predica, no acompleix amb allò
que predica de l’austeritat.
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En aquesta conselleria, si miram els detalls, veim com els
fons insulars de cooperació internacional es veuen reduïts; com
les convocatòries de subvencions a projectes en l’àmbit de
cooperació al desenvolupament es veuen reduïts; veim com els
programes i les subvencions destinades a la integració
d’immigrants es veuen reduïts; veim com programes ALTER
per donar resposta a les necessitats de joves entre 14 i 16 anys,
amb dificultats a l’escolarització, es veuen reduïts de forma
substancial, açò és el que veim i açò és la realitat, és la realitat
dels petits números que de vegades és fàcil d’amagar amb els
números més grossos.

Se’ns esmentava IB3. Quina és la realitat? La realitat és que
el pressupost d’IB3, quan governava el Partit Popular amb el Sr.
Matas, era de 10 milions d’euros, però se’n gastaren 110
milions, açò és el rigor pressupostari, açò és el gran exemple
que posen i que mantenen com si fos allò que han d’assumir i
predicar també ara, doncs açò és la realitat, pressupostaven 10
milions d’euros, en gastaven 110. A partir d’aquí, lògicament és
cert, el pacte va baixar el pressupost fins a 55 milions d’euros,
açò és racionalitzar i açò és apostar per una televisió viva. El
nostre grup, efectivament, vol una televisió al servei del país,
però d’un país culte, educat i que coneix i usa la seva pròpia
llengua, açò és una televisió que és racionalitzada i que està al
servei del país, amb el bon ús dels recursos però també que dóna
resposta a les necessitats d’un país.

És evident que no coincidim amb el model de pressupost,
però també és evident que aquests pressuposts d’aquesta
conselleria són l'exemple contrari de tot allò que se’ns ha dit i
s’ha predicat fins ara. Per molt que ho neguin, aquesta
conselleria manté tots aquells programes, els augmenta, els
incrementa i a més a més els converteix moltes vegades a ús
discrecional del conseller o del president. Açò no és un signe
d’austeritat, no és un signe de transparència, no és un signe de
rigor, és un signe, en tot cas, d’aquest nou model que ara se’ns
vol predicar, que predica aquest nou Partit Popular que posa del
dèficit i del deute, de la reducció del dèficit i del deute com a
premissa primera de qualsevol qüestió, la resta entra a un segon
lloc, les persones que quedin al marge entren en un segon lloc.

Res més, efectivament, la proposta a la totalitat nosaltres li
donam suport, assumim el seu contingut i creim que,
lògicament, no dóna resposta a les necessitats que els ciutadans
reclamen en aquest moment d’aquest govern i d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per reiterar i per reafirmar-me
amb absoluta convicció sobre els arguments expressats en
aquesta tribuna a la meva anterior intervenció.

Senyores i senyors diputats, secció 11 del pressupost, un
pressupost dissenyat amb un objectiu absolutament clar, que és
reduir precisament i optimitzar la despesa i l’estructura de
l’administració, i això aquest pressupost ho aconsegueix
maldament vostès no ho vulguin veure així; 81 milions d’euros
que es redueixen el 30% en relació amb l’exercici anterior i un
20% en despesa corrent.

És cert, senyores i senyors diputats, que tots els pressuposts
són susceptibles de ser interpretats i avui vostès han pujat a
aquesta tribuna a fer un exercici absolut d’interpretació d’un
pressupost, i a més de fer autèntiques acrobàcies i malabarismes
per intentar justificar una sèrie d’arguments que no se sostenen.
Un pressupost que per al meu grup parlamentari des de
l’institucional és ajustat i es tracta d’un pressupost de sacrificis,
que per al meu grup parlamentari, des del punt de vista social,
és perfectament raonable, i per al meu grup parlamentari, des
del punt de vista econòmic, és un pressupost intelAligent i un
pressupost sensat, que resumeix, que condensa el compromís
del meu grup parlamentari, del partit al qual pertany i del
Govern de les Illes Balears per tal d’executar precisament
polítiques d’austeritat, polítiques reals i eficients per a aquesta
comunitat autònoma.

Les discrepàncies entre vostès i nosaltres poden arribar a ser
acceptables, però la qüestió és que són dos models distints que
confrontem avui en aquesta cambra, un model el que
representen vostès, fracassat, un model esgotat, i un model
absolutament deficitari, i un altre, el que representa el Grup
Parlamentari Popular, un model raonable, real i un model de
progrés i un model econòmic de futur.

En relació, miri, amb la legalitat d’aquest pressupost, Sra.
Aguiló, em permeti que jo li pregunti a vostè quin concepte té
vostè de la legalitat, quin concepte té vostè de la legalitat; quin
concepte tenia vostè l’anterior legislatura de la legalitat, quan
aquí, en aquesta cambra, no es presenten pressuposts? Això sí
que són uns pressuposts ilAlegals, els que no varen tenir lloc ni
es varen poder debatre, ni vàrem tenir la possibilitat de fer-ho
els diputats d’aquesta cambra durant la legislatura passada, això
sí que va ser un exercici, i no ho dic jo, d’absoluta i extrema
ilAlegalitat. I és bo que vostès se’n recordin d’això, és bo, Sra.
Aguiló, fer memòria; per tant, hagués estat bé, quan ha ocupat
aquest mateix espai que jo ocup en aquests moments, hagués fet
memòria, possiblement moltes coses de les que s’han dit en
relació amb aquesta qüestió vostè no s’hagués atrevit a dir-les.

Per tant, jo sí que m’atrevesc a dir que vostè, el que ha
pronunciat avui en aquesta tribuna és un intent absolutament
recargolat per justificar un discurs totalment insolvent, i no es
permeti, li deman per favor, comparar els pressuposts de
l’anterior Govern amb els pressuposts d’aquest govern, perquè
la distància, la diferència és absolutament sideral. A vostè li
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vaig dir a la sessió passada, que vostè tenia una actitud molt
atrevida en relació amb un debat que es va produir en aquesta
cambra, avui li dic que la seva actitud és absolutament
imprudent, li dic que és imprudent perquè el pressupost es
redueix a la secció 11 en un 13,13%, qüestió que significa una
gran sensibilitat entorn del moment que pateix i que travessa
aquesta comunitat autònoma.

I miri, vostè ha interposat avui aquí moltíssimes pedres,
perquè precisament el pressupost d’immigració destinat a
aquesta qüestió del Govern del pacte, el darrer, és exactament
igual al que destina avui aquest Govern de les Illes Balears, però
no només això, sinó la Fundació Balears a l’Exterior, que vostè
avui aquí no ha volgut reconèixer, fins i tot la despesa del
Gabinet del President es redueix en aquesta precisa secció,
qüestió que vostè s’ha negat, per activa i per passiva, a
reconèixer damunt aquest precís espai.

I miri, el Santuari de Lluch, la mateixa quantitat que tenien
vostès prevista pressupostar en aquell pressupost fantasma que
mai no va arribar a aquesta cambra, 60.000 euros.

I en relació amb les acusacions que avui ha vessat també el
PSM en relació amb el Grup Parlamentari Popular, i sobretot en
matèria de cooperació; miri, mai, mai no va arribar al 7% el
pressupost que es va destinar a cooperació, en cap moment, i
vostès aquí ens venen a retreure que no es destina precisament
aquesta mateixa quantitat en matèria de cooperació. Revisin el
seu discurs, revisin, per favor, el seu discurs.

I miri, i acab, en relació amb IB3, els vull recordar que el
director al qual vostès donaven cobertura, el Sr. Antoni
Martorell, director d’IB3 durant l’anterior legislatura, va
assumir precisament el deute que duia acumulat l’ens públic.
Per tant, són vostès directament responsables d’haver-se fumat
IB3, i ho dic així, d’haver-se fumat vostès IB3, per tant no em
parlin que el deute s’arrossega i n’arriba un i arriba l’altre, es va
acumulant i resulta que llavors la responsabilitat és d’aquells
que no han governat i governen ara, perquè, miri, una mica, una
mica de responsabilitat i una mica de sentit comú.

I acab, miri, jo desconegut el que avui han dit aquí en relació
amb un dinar o a una determinada factura, però jo possiblement
els pogués dir avui aquí que també existeixen factures de dinars
a determinats indrets, en el mes d’abril del 2007, i que a més
d’un aquí avui li podríem treure els colors.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Entram al debat número 3, de globalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats
afins. Esmenes parcials: Grup Parlamentari Socialista, al
programa 121A, secretaria del president, 5322; al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, 5436; al programa 134A, planificació i avaluació
de la cooperació al desenvolupament, 5435 i 5416; al programa
313J, integració social d’immigrants, 5285 i 5438; al programa
463C, promoció i foment de projectes de comunicació d’interès
social, 5311.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 11, Conselleria de Presidència, al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, la 5663; al programa 134A, planificació i avaluació
de la cooperació al desenvolupament, 5550, 544, 545, 546, 547
i 551; al programa 313J, integració social d’immigrants, 5543,
5548. Secció 09, Televisió de les Illes Balears, SA, la 5664.

Per defensar conjuntament els esmenes del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el cas
de la Conselleria de Presidència, igual que a la resta de seccions,
el Grup Socialista ha presentat una sèrie d’esmenes parcials
fetes amb seny i responsabilitat. Amb les esmenes parcials no
podem convertir en legals els pressuposts ilAlegals, com han
defensat els meus companys fins ara, però pretenem canviar
prioritats del primer pressupost que presenta aquest govern.
Evidentment, no estam d’acord amb moltes de les prioritats que
aquest govern, no tan novell ja, ha assenyalat en els seus
pressuposts.

En el procés previ, en comissió, no hem pogut aclarir molts
dels aspectes concrets que tendrem oportunitat de tractar amb
les seccions que hem iniciat avui, potser això es deu a la
precipitació que amb la qual es van preparar els pressuposts, que
han obligat a diverses esmenes del propi Grup Popular, tot i que
des de la bancada del Govern s’havia afirmat que no
s’encarregaria presentar esmenes al pressupost al grup que dóna
suport al Govern. Però bé, arribam a aquest debat en una
situació que em permetin qualificar-la de desencoratjadora, a
pesar que comença a ser una característica d’aquest govern. En
uns dies que sentim pels mitjans de comunicació grans discursos
cridant a la unitat, a la necessitat d’arribar a acords per garantir
polítiques de lluita contra la gravíssima crisi econòmica, quan
precisament aquests dies hem sentit l’aspirant a president del
Govern espanyol, en aquestes hores ja president, que ha dit
coses com “la tarea del Gobierno no consiste en suplantar a la
nación sino en coordinar sus esfuerzos y facilitar sus tareas.
No existe mejor instrumento para encauzar y coordinar la
energía de la nación que el diálogo, un diálogo abierto a
todos, dentro y fuera de la cámara”, paraules que sens dubte
sonen molt bé, però que no tenen de moment cap mena de
correspondència amb la capacitat de diàleg i d’arribar a acords
del Govern de les Illes Balears, ni una esmena de l’oposició s’ha
aprovat, ni una sola, ni transaccionat, de moment.
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La voluntat de diàleg del Govern o del grup que li dóna
suport s’ha limitat a bones paraules en comissió i punt. Ens
costa pensar que el Govern no ha trobat ni una sola idea
aprofitable de l’oposició, si fos així, que tot és possible,
semblaria un autèntic menyspreu, no ja a aquests diputats, sinó
als ciutadans als quals representen, que van donar suport als
partits que som a l’oposició. I jo em deman, si és aquesta la
millor manera d’afrontar les dificultats que se’ns presenten a
l’horitzó, no comptar amb ningú, tirar-nos enmig tot sols, sense
ni tan sols obrir la possibilitat de diàleg, no escoltar.

Pensam que no, pensam que va millor el Sr. Rajoy que el Sr.
Bauzá, de moment. Que avui el Govern i el Partit Popular
cometen un error que encara són a temps de rectificar amb
aquestes sessions parlamentàries que tenim avui i demà.

En aquest cas, en el debat de globalitat, ens referirem a una
conselleria de contingut evidentment polític que no obstant
conserva algunes competències importants, fins i tot en el marc
de la crisi les retallades seran importants, com pot ser la
cooperació al desenvolupament o la integració d’immigrants, i
depèn d’aquesta conselleria una gran empresa, d’aquest govern,
fonamental per a la supervivència d’un sector empresarial
emergent, al qual amb les seves decisions a diferents
institucions el Partit Popular condemna a una progressiva
desaparició.

Entrant en matèria, en el pressupost de la Conselleria de
Presidència trobam a faltar sensibilitat social, en especial pel
que fa a les partides destinades a la cooperació al
desenvolupament, les esmenes 5435 i 5416; així com també
trobam a faltar partides per fer front a polítiques destinades a
nouvinguts a l’illa d’Eivissa, esmenes 5285 i 5438, de les quals
més tard en tornarem a parlar.

Consideram també un error la desaparició a la qual sotmeten
-la desaparició de facto- la Fundació de la Memòria
Democràtica, per a la qual demanam una mínima dotació
pressupostària per començar a funcionar, l’esmena 5322. També
trobam que representa una manca de sensibilitat amb un acte de
justícia històrica amb les víctimes de la funesta dictadura
franquista.

Finalment haurem de fer referència al sector audiovisual i a
IB3, una empresa per a la qual fan una dotació insuficient per al
seu manteniment, sense haver previst cap calendari de
pagaments als proveïdors, ni haver fet un estudi de viabilitat
econòmica, i a la qual mantenen en una dramàtica situació de
provisionalitat. En aquest sentit crec molt important ressaltar
que a la compareixença en comissió el Govern va reconèixer
que el pressupost d’IB3 no seria suficient, ho va reconèixer; per
tant no podrien fer front al deute amb els proveïdors ni a la
contractació de nou producte. Literalment la resposta que vàrem
obtenir davant els nostres dubtes sobre la viabilitat del
pressupost de l’ens va ser: “La salida para pagar esta deuda
pública va a ser inicialmente con los ingresos que tenga el ente
público por publicidad, que este año se ha estimado en unos
3,5 millones”, molt optimista, sens dubte, “pero además se está
barajando, porque podemos incurrir en el endeudamiento”. No
sé si el conseller en va ser conscient, però no es pot fer aquest
endeutament sense autorització, i no sabem com es podrà
endeutar si vostès ja estan al límit, perquè aquest nou
endeutament d’IB3, d’empresa pública, computa com a

endeutament global de la comunitat autònoma. Per tant fan
comptes encara botar-se més la legalitat? Crec que és un dubte
important que en aquest pressupost no s’ha previst de cap
manera.

Per tant ens anuncien que s’endeutaran a través d’una
empresa pública. És a dir, estan predicant austeritat; en nom
d’aquesta ortodòxia de l’austeritat apliquen retallades aquí i allà,
i al mateix temps fan comptes continuar endeutant-se a través
d’empreses públiques, augmentant així l’endeutament de la
comunitat autònoma, i tot això perquè vostès són conscients que
els pressuposts d’IB3 en aquest cas són insuficients, insuficients
i incoherents amb l’austeritat que prediquen, naturalment.

Bé, davant aquesta situació el Grup Socialista presenta una
esmena, una sola esmena, 5436, que pretén augmentar amb 2
milions d’euros més l’aportació del Govern a IB3; no és una
pujada que solucioni de cop el pressupost irreal que han
presentat, però sí que demostra que encara es poden fer més
esforços per palAliar la greu situació en què vostès estan deixant
el sector audiovisual de les Illes Balears; sense recórrer a nous
endeutaments es poden fer més esforços dins el mateix
pressupost de la mateixa secció, que és el que hem fet nosaltres
en aquest cas.

Vull recordar als senyors diputats, fer una precisió perquè la
memòria del Partit Popular a vegades pareix que només arriba
al 2007, que l’any 2006, 2006, primer any de funcionament de
la Radiotelevisió de les Illes Balears, ja se n’ha fet esment aquí,
primer any sencer que va estar en marxa la televisió, 70 milions
d’euros, 70 milions d’euros el 2007, que varen arribar a quasi
100 milions les despeses reals; l’any 2010, 61; estaven prevists
uns 55 milions, tot un pla de viabilitat per anar reduint aquesta
despesa d’una manera coherent i que permetés la viabilitat.
Vostès no fan això.

Per tant no estam davant una esmena irresponsable, la que
fa el Grup Socialista, com segurament em diran, sinó que treim
els doblers de partides destinades a estudis i treballs tècnics,
520.000 euros treim d’aquests estudis i treballs tècnics, dietes
de locomocions i trasllats o inversions de caràcter immaterial
que, com el seu propi nom indica, inversions intangibles, sense
concretar, partides amb molts de doblers a disposició de la
conselleria i que proposam aplicar en bona mesura per palAliar
les mancances que hem detectat en el pressupost d’IB3.

Abans d’acabar amb aquest aspecte, una reflexió sobre les
conseqüències de la lenta agonia a què estan sotmetent el sector
audiovisual i que ja té conseqüències. Fa pocs dies una de les
principals productores de Mallorca anunciava un ERE pels
impagaments del Govern i per la manca de perspectives de
productes per a l’any que ve. Estam creant atur en lloc de crear
ocupació amb aquests pressuposts i amb les seves polítiques.
Els ho recordarem un cop més i tots els que facin falta. 



698 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / fascicle 1 / 20 de desembre del 2011 

 

Des del primer dia vostès s’han omplert la boca de parlar de
crear llocs d’ocupació, cert, un objectiu en el qual estan
fracassant estrepitosament quan ja duen mig any de govern.
Sempre trobaran excusa, però la realitat és la que és. No només
això, sinó que alguna de les decisions que estan prenent ataquen
directament nous jaciments d’ocupació que podrien representar
una opció de futur diferent del monocultiu turístic de les nostres
illes. Entre aquests nous jaciments d’ocupació per a les Illes
Balears hi ha el sector audiovisual, tal com defensava
precisament la vicepresidenta del Govern, la Sra. Estaràs, l’any
2006, quan deia que IB3 havia dinamitzat de manera important
el sector audiovisual. Nosaltres en aquest sentit hi continuam
estant d’acord. Vostès en deuen ser conscients: bé que els
agrada fer-se fotos amb estrelles de cinema i dir ara que Balears
té potencialitats per a la indústria del cinema. Benvinguts, idò,
celebr que no hagin eliminat la Mallorca Film Comision, creada
pel pacte, per cert, però el seu complement necessari són les
empreses del sector i els professionals qualificats, els quals
vostès estan abocant a la desaparició. No em parlin de la cultura
de la subvenció; això és demagògia pura en boca dels inventors
de la cultura de la subvenció a les Illes Balears. El sector
audiovisual creava productes a través de contractes amb les
televisions públiques, i aconseguia patrocinis privats i
dinamitzava un sector empresarial, un sector econòmic
important. Veig que amb els anys han deixat de compartir
l’opinió que tenia l’anterior govern del Partit Popular. Vostès
ara liquiden el sector, no sé si per inconsciència o en el marc
d’aquests plans misteriosos que sembla que tenen per als
mitjans de comunicació públics. Esper que aviat els coneguem.

En la mateixa línia del suport al sector audiovisual pretenem
que es creïn ajuts, això sí, subvencions en una petita quantitat -
és una altra esmena- però que pot ajudar a posar en marxa
projectes audiovisuals d’interès social. Tota ajuda és poca
actualment amb el desolador panorama que estan deixant.

Deia al principi que trobam manca de sensibilitat social en
el seu pressupost -i vaig acabant- en general a totes les
conselleries, i no podia ser menys la Conselleria de Presidència.
Per això proposam incrementar en més d’1.200.000 euros la
partida destinada a projectes de cooperació al desenvolupament,
en el capítol 4, transferències corrents. És una esmena de
substitució, és a dir, movem partides dins el mateix programa,
baixam novament estudis i treballs tècnics, davallam per tant
despesa corrent en favor de projectes de cooperació al
desenvolupament. Ja els ho ha dit la Sra. Aguiló: inverteixen
una tendència en el cas de la cooperació al desenvolupament i
no fan cas de les recomanacions provinents d’Europa; ja saben
que darrerament és molt important fer tot el que diu Europa. No
té sentit en el context de crisi internacional fer baixar les
partides destinades a l’ajut als països menys desenvolupats.
Vivim una crisi econòmica mundial, tot i que a vegades sembla
que ho oblidin, i creim que aquests gestos simpàtics dels
membres del Govern en actes com el que recentment va fer la
UNICEF aquí haurien de ser més que gestos o bones paraules
i transformar-se coherentment en el manteniment d’unes
partides que, insistesc, nosaltres dotam a costa de reduir
simplement estudis i treballs tècnics.

En definitiva, ens trobam davant uns pressupostos
globalment millorables, i per als quals en el cas de la
Conselleria de Presidència, des de la responsabilitat, el Grup
Socialista proposa una sèrie d’esmenes parcials per corregir
alguns aspectes, marcar noves prioritats, destacar per on trobam
que s’equivoquen vostès, i que resumidament demostren la seva
ideologia, ideologia que marca la seva política en aquests
pressuposts, una manca de sensibilitat social, unes retallades a
costa de les partides més socials d’aquests pressuposts i una
equivocada idea d’austeritat. Només amb austeritat, ho diuen els
experts, no sortirem de la crisi, una austeritat que en el cas de la
Conselleria de Presidència paradoxalment castiga el sector
empresarial, sector empresarial, sector privat que segons vostès,
en el seus discursos, no en els fets, ha de ser qui ens traurà de la
crisi. Amb uns pressuposts com aquests poden estar segurs que
no estan posant les bases per sortir-ne.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré directament pel
programa de cooperació al desenvolupament, recollint un poc ja
les intervencions anteriors, i recordaria una altra vegada que en
el pressupost del 2010 aquest programa estava dotat amb
10.469.000 euros, aquest model fracassat al qual constantment
es refereix o com s’hi refereix el Partit Popular aportava
10.469.000 euros; en canvi, el pressupost del nou model del
2012 aporta 8.891.000 euros, retalla en més d’1,5 milions
l’aportació destinada a cooperació al desenvolupament. 

I un incís: sí que és el 0,7% el que el pacte de progrés va
destinar, el 0,7%; el 7% no, no vam arribar a tant, el 0,7% dels
ingressos és el que va destinar el pacte de progrés a aquest
programa. Bé, idò, les esmenes 5550, 5544, 5545, 47, 5551 i
5545 van destinades precisament a recuperar, reequilibrar
aquests recursos que ja el 2010 es destinaven a aquest programa,
i així no veure afectats els recursos que gestionen els fons
insulars de cooperació internacional de cada una de les Illes, ni
tampoc les convocatòries de subvencions en projectes. És cert
que vivim una crisi estructural, però no és menys cert que altres
viuen una crisi que és quasi perpètua si no s’actua amb sentit de
justícia i de solidaritat, en la qual hi ha en joc la vida de milers
de persones. Per açò nosaltres creim que aquest programa ha de
mantenir i ha de recuperar l’esforç del 2010 per ser realment
una comunitat que actua amb sentit de solidaritat i de justícia.
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També dins el programa destinat a integració d’immigrants
creim, reconeixem que és cert que es manté el suport als
ajuntaments en aquest àmbit, però també creim que el Govern
ha de tenir una política activa i positiva envers l’acolliment i la
integració dels nouvinguts, i que ho ha de fer a través de les
associacions d’immigrants, i per açò amb l’esmena 5543
proposam reforçar el programa destinat a la integració
d’immigrants, en concret reforçar l’ordre de subvencions amb
200.000 euros.

Quant a dues esmenes d’afectació, la 5548 afecta el
programa Alter; ja s’ha esmentat, és un programa que afecta
joves entre 14 i 16 anys amb greus dificultats d’adaptació a
l’entorn escolar vinculades a situacions moltes vegades lligades
a la conflictivitat i l’absentisme. És per açò que creim que és
una realitat que tenim alumnes amb necessitats d’una adaptació
significativa al seu pla curricular, al seu pla d’escolarització, i
a la qual hem de donar resposta. Ha donat bons resultats, i d’açò
en recullen constatació les memòries de cada curs escolar
d’aquest programa. És per açò que proposam que es reforci
aquest programa, que es doti amb una aportació suficient per
atendre tots els alumnes amb aquestes necessitats. 

També com esmena d’afectació la 5664, que proposam
destinar allò que hi ha previst per a la compra de drets d’emissió
de producció aliena -pelAlícules, sèries, etc.- en castellà, que
sigui destinat a la producció pròpia per donar un impuls a les
productores de les Illes, i d’aquesta forma donat suport al sector
balear de la producció audiovisual, i també donar suport i
mantenir el compromís a la producció en la llengua pròpia. 

Per altra banda la darrera esmena, la 5663, fa referència a les
inversions estatutàries. Podria ser dins aquest programa però
també podria ser dins un altre. Allò cert és que creim important
que quedés manifesta una realitat, una expressió clara en el
pressupost presentat del fet que no es recullen aquestes
inversions. El Govern diu que no les executa dient que no hi ha
recursos, que no sap on són, cosa que és falsa. Hi ha els
convenis signats i els compromisos ferms i jurídicament vàlids
per iniciar els projectes, els recursos hi són, i hi seran mentre
l’administració responsable lògicament els executi; si no
s’executen els recursos efectivament desapareixeran. 

Aquest és el cas precisament d’una d’aquestes inversions
estatutàries, del Centre d’Interpretació Reserva de la Biosfera,
que va obtenir el suport ampli de la població de Ferreries, de la
població en què està ubicat, i de Menorca, a través d’un ampli
procés de participació, que a més a més va obtenir també el
suport del municipi i de l’Ajuntament de Ferreries abans de les
eleccions i després amb el vot favorable del Partit Popular, però
que curiosament no es recull en aquest pressupost. És una
inversió clau per a Menorca per definir-se com a destí
caracteritzat per un ecosistema i un paisatge singular, cuidat,
protegit, però que també està preparat per ser gaudit. Idò no hi
ha una partida ni es contempla en aquest pressupost, però
curiosament darrerament el Consell Insular de Menorca anuncia
que adjudicarà el projecte, conscient lògicament que si no ho fa
perdrà els recursos i perdrà la inversió. I amb quins recursos ho
farà?, amb quins doblers ho farà? El Govern deia que els
recursos no hi són, tot i que el Govern va signar el 23 de juliol
de 2009 un conveni amb el Govern de l’Estat per valor de 100
milions d’euros, i a més aquest conveni diu que els recursos es
faran efectius amb la signatura del conveni. Si els recursos no

hi són, si no hi ha els recursos prevists en el pressupost, com
s’adjudicarà aquest projecte per part del consell insular?, com
es pagaran les certificacions? Vaja, aquí hi ha alguna cosa que
no quadra. Els recursos efectivament sí que hi eren, sí que hi
són, però al Govern de les Illes li interessa no fer-los visibles
per ara. Amb el centre d’interpretació de la Reserva de la
Biosfera es posa de manifest una clara falta de transparència
d’aquest govern, i una falta també de credibilitat i de realisme
per part d’un pressupost que no contempla inversions que
d’altres, el consell insular en aquest cas, sí que han decidit
executar.

Aquesta alta que aportam amb aquesta esmena per tal que
els pressuposts contemplin aquesta actuació es fa baixa al
programa 121B, de la Conselleria de Presidència, en una
d’aquestes partides que ja havia esmentat de transferència de
capital a empreses i entitats sense ànim de lucre, que de forma
tan substanciosa s’han incrementat en aquest pressupost i en
concret en aquesta conselleria.

Aquestes són les esmenes que presentam, que des del nostre
grup pensam que ajuden a fer aquest pressupost un poc més
realista, un poc més real i un poc més ajustat a les necessitats de
la ciutadania, i també de les illes que formen part d’aquesta
comunitat autònoma i amb la qual tots estam compromesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, primer de tot valoram molt positivament el dia d’avui
perquè el nostre grup parlamentari, tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra podem debatre els pressuposts per a l’any
2012, i ho dic perquè ja fa dos anys que aquesta cambra no fa el
debat de pressuposts ni parla de pressuposts. Per tant aquesta és
la primera bona notícia.

També he de dir que aquella defensa que fa l’oposició sobre
la ilAlegalitat d’aquests pressuposts cada vegada es desinfla més.
Al principi la vehemència del portaveu ha estat molt forta i
després s’ha parlat només d’un inconvenient. En definitiva, els
arguments de la ilAlegalitat cada vegada són més febles. 

I després, entrant per feina en les esmenes que ens proposen
el Grup Parlamentari Socialista i el Grup PSM-Entesa
Nacionalista, comencem per les del Partit Socialista. L’esmena
5322, amb la qual es proposa una alta de 30.000 euros per dotar
econòmicament la Fundació Balear de la Memòria Democràtica,
he de dir que ens estranya molt que el Partit Socialista hagi fet
aquesta esmena, ja que l’any 2010 no va dotar econòmicament
aquesta fundació; per tant no entenem per què ara es planteja
una dotació econòmica d’una fundació que varen crear i que ells
mateixos l’any 2010 no varen dotar pressupostàriament. També
volem posar en dubte aquest nom que es va triar, Fundació de
la Memòria Democràtica, perquè que nosaltres sapiguem vivim
a una democràcia, per tant no sé quina memòria de la
democràcia hem de tenir si nosaltres vivim a una realitat
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democràtica. Ho dic perquè si el que volien era posar un altre
nom haguessin posat un altre nom més clar.

També quant a l’esmena del Grup Socialista 5436, a la qual
es parla d’incrementar en 2 milions d’euros el pressupost d’IB3
perquè es considera que no és suficient, miri, ja se li ha dit aquí:
nosaltres consideram que és important prendre mesures de
contenció de la despesa, concretament s’ha d’aturar la despesa
desmesurada que es va produir els anys 2008, 2009, 2010;
concretament a despesa corrent l’any 2008 estam parlant de 38
milions d’euros fora pressupost, és a dir, no 38 milions d’euros
en capítol 2, despesa corrent pressupostada, no, fora pressupost.
L’any 2009, 25 milions d’euros de despesa corrent fora
pressupost, i l’any 2010, 10,5 milions d’euros fora pressupost.
Això fa -sumin- un total de 70 i busques milions d’euros fora
pressupost per despesa corrent, i despesa corrent són protocol,
dinars, sopars, publicitat, estudis i programes..., en definitiva, la
despesa que en aquests moments no necessitam perquè no ens
ho podem permetre.

També el Grup Parlamentari Socialista parla de donar d’alta
1.239.000 euros per a projectes de cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears, i el pressupost previst per
a la cooperació al desenvolupament nosaltres consideram que és
suficient per garantir l’aportació als projectes de cooperació
directa i acomplir amb els valors de solidaritat inherents a la
població balear, sense haver de suprimir altres programes
d’altres subconceptes.

Quant a l’esmena 5416, també del Partit Socialista,
d’incrementar 120.000 euros, per a cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears, dir que la dotació del
capítol 7 és suficient per a la correcta execució dels programes
de cooperació i per tant tampoc no consideram que sigui adient.

A l’esmena 5285 del Grup Parlamentari Socialista, per la
qual es parla d’incrementar en 150.000 euros el Ple per a la
integració social dels nouvinguts al Consell Insular d’Eivissa,
doncs amb aquesta hi estam d’acord i per tant la votarem a
favor.

(Remor de veus)

Consideram que efectivament aquesta és una partida
necessària, parlam de persones que tenen dificultats a una illa
com és Eivissa, que pateix la doble insularitat i per tant aquest
increment consideram que és just. O sigui que, Sr. Bonet, això
que cap esmena no és cert i per tant haurà de rectificar el seu
discurs.

Pel que fa a l’esmena del Grup Parlamentari Socialista de
donar d’alta 240.000 euros per augmentar les ajudes a entitats
que treballen amb persones nouvingudes, perquè consideren
vostès que és prioritari; miri, nosaltres també consideram que és
prioritari, però en aquest cas aquesta partida no s’especifica on
es proposa l’alta, si a fons finalista o a fons propi. Per tant, per
no atendre l’esmena, ja que romanen pendents d’establir el
protocol a l’any 2012 amb l’Estat espanyol, envers del
desenvolupament d’actuació d’acollida, integració de persones
immigrades i de reforç educatiu, per tant fins que no es
produeixi aquest protocol no podrem saber quina serà la dotació
final.

Quant a l’esmena del Grup Socialista també, 5311, de la
creació d’una convocatòria pública de suport a projectes
empresarials del sector audiovisual, és que nosaltres consideram
que la política en aquest sentit s’ha de canviar: el sector
audiovisual ha de ser un sector productiu, autosuficient i
estratègic i consideram que no ha de ser un sector que visqui
únicament i exclusivament baix el paraigua d’una televisió
pública. També consideram que el servei públic de l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears haurà de desenvolupar
polítiques d’impuls del sector audiovisual i fer-ho fomentant els
recursos que nosaltres disposam tant de producció com d’altres
materials propis, producció pròpia d’aquí de les Illes Balears, i
també haurem de fer feina per aconseguir que les Illes Balears
siguin un plató interessant per a d’altres productores que puguin
fer que l’economia sigui més dinàmica i en definitiva que el
sector audiovisual, i també aquell sector que no és pròpiament
audiovisual però que viu del sector audiovisual puguin tenir
ingressos i recursos propis.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds, l’esmena que presenta de donar d’alta 2
milions d’euros per dotar el capítol de transferències de capital
per iniciar l’execució de les inversions estatutàries signades
l’any 2009, com bé ha comentat el senyor portaveu, nosaltres
consideram que no es pot acceptar atès que la despesa que es
proposa no es pot imputar a un capítol 4, ja que es tracta d’una
inversió, per tant no li donarem suport.

Quant a l’esmena d’aquest mateix grup, de donar d’alta
1.768.000 euros, miri, nosaltres creim que en aquest cas, en el
pressupost, en el programa 126A, s’ha ajustat en tot moment a
les necessitats reals per poder mantenir i garantir dins la més
estricta austeritat el funcionament del complex, per tant tampoc
no li donaríem suport.

Quant a l’esmena de mantenir el suport a la cooperació i al
desenvolupament, per la qual es parla de donar d’alta 500.000
euros, tampoc no consideram que amb la dotació pressupostària
del capítol 4 del programa 134A, és suficient per donar el suport
necessari per a la cooperació al desenvolupament i assolir els
objectius marcats per a l’any 2012, per tant tampoc no li
donaríem suport.

I pel que fa a l’esmena amb la qual es vol donar de baixa 1
milió d’euros i es vol donar d’alta aquest milió d’euros, repartit
en altres subconceptes dins el programa 134A, doncs tampoc no
consideram que sigui necessari i per tant no li donarem suport,
perquè l’aportació del Govern de les Illes Balears al fons està
prevista a la partida 48 del programa 134A, una quantia
vinculada i pendent d’establir per convenir amb cada un dels
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fons, tal i com se’ls ha anunciat, ja se’ls va anunciar i es va fer
públic, aquests convenis passaran per fiscalització.

Quant a l’esmena presentada, amb la qual es donen de baixa
220.000 euros, també a tota una sèrie de subconceptes dins del
programa 134A, per mantenir l’aportació del Govern de les Illes
Balears al Fons insular de cooperació internacional, l’aportació
del Govern de les Illes Balears al fons, nosaltres consideram que
està coberta, està prevista a la partida 78, del programa 134A,
amb una quantia vinculada i, com dèiem, està pendent d’establir
conveni amb cada un dels fons, tal i com se’ls ha anunciat.

Quant a l’esmena del Grup PSM-Iniciativaverds, 5546, no
estaríem d’acord amb la quantitat de 171.000 pel que suposa
incrementar el conveni de colAlaboració amb la UIB, però sí que
proposam una transacció i proposaríem que sigui un augment de
100.000 euros. Per tant, li fem una proposta de transacció.

Quant a l’esmena 5547, també del PSM, per incrementar la
partida del capítol 7, de l’Agència de Cooperació per convocar
l’ordre de subvenció, dir que tampoc no estaríem d’acord en
aquest cas, ja que per a les convocatòries de subvencions,
convenis i ajuts per a actuacions de cooperació directa, es duran
a terme a través de la CIP, les partides estan establertes als
subconceptes corresponents mitjançant la subvenció
corresponent que la CIP preveu per un import de pràcticament
6 milions d’euros i 795.000 respectivament al capítol 4 i capítol
7. Quant a l’esmena, dóna d’alta 500.000 euros per mantenir el
suport a la cooperació al desenvolupament, la dotació
pressupostària del capítol 7, del programa 134A, és suficient
entenem nosaltres per donar suport necessari a la cooperació al
desenvolupament i assolir objectius marcats per a l’any 2012,
tot i que és molt recurrent sempre dir que els fons per a
cooperació internacional, per a cooperació al desenvolupament
mai no són suficient. Creim que el Govern de les Illes Balears
ha fet amb aquests pressuposts una previsió, en la qual hi ha un
esforç per tal d’assolir els deures amb la cooperació
internacional.

I quant també a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, 5543, pe afegir la quantia destinada a l’ordre de
subvenció de les associacions immigrants, l’esmena no
específica el subconcepte on es proposa el fons, no s’especifica
si és fons propi o fons finalista, i per tant consideram que
s’hauria de fer aquesta concreció i, a més, també hi ha un
protocol i un conveni pendents que igualment consideram que
hauríem de veure com queda aquesta dotació pressupostària.

De la mateixa manera, l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista que fa referència a la partida específica per mantenir
i ampliar els programes ALTER. No donarem suport a aquesta
esmena ja que consideram que no s’ajusta a les previsions que
ha fet el Govern i per tant, en principi, no li donarem suport.

Quant a l’esmena del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa,
també la 5664, amb la qual es volen donar d’alta 2 milions
d’euros per destinar tota la quantitat prevista per comprar drets
d’emissió, de producció aliena, a contractar producció a
productores de les Illes Balears, tampoc no li donarem suport i
volem recordar que el Govern de les Illes Balears fa un esforç
molt important. S’ha manifestat aquí que la intenció del Govern
és establir una llei d’impuls al sector audiovisual i també
d’aplicar mesures econòmiques per a aquesta indústria, que ha
de ser una indústria emergent. I per tant, creim que les
polítiques del Govern aniran dirigides a aquesta línia i per tant
tenim confiança que s’actuarà en conseqüència, donada la
realitat econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si els sembla bé, començarem les votacions.

Bé, sí, vull demanar al Sr. Martí si accepta la transacció que
li ha fet el Sr. Rubio de 100.000 euros a la 5546.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí que acceptam la proposta, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, moltes gràcies.

Bé, Projecte de llei RGE núm. 4379/11 de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012, debat número 1, l’articulat i les disposicions
addicionals del dictamen del projecte de llei; debat número 1
bis, la resta de disposicions i l’exposició de motius del dictamen
del projecte de llei.

Si cap grup no demana votació separada, es farà votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que
són de la RGE núm. 5145 a la 5179 i de la RGE núm. 5181/11
a la RGE núm. 5186/11.

Per tant, senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra; per la qual cosa, queden
rebutjades.

Tot seguit, i si cap grup no demana també votació separada,
es farà votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, que són de la
RGE núm. 5447/11 a la RGE núm. 5476/11.

Passam a votar. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra. Queden també rebutjades.
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Seguidament, es procedeix a la votació conjunta dels articles
i disposicions als quals s’hi mantenen les esmenes i que són els
articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 21, les disposicions
addicionals segona, quarta, cinquena, sisena, novena, tretzena
i dissetena, la disposició transitòria primera, la disposició
derogatòria única, les disposicions finals primera, segona,
tercera, cinquena, setena, desena, onzena, tretzena i catorzena
i l’exposició de motius.

Senyores i senyors diputats, si els sembla, passam a votar.
Votam.

35 vots a favor; 22 en contra. Per tant, queda aprovat.

Tot seguit, se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no s’hi mantenen esmenes i que són la denominació del
títol del projecte, la denominació del títol I, denominació del
capítol 1, els articles 1, 2 i 3, la denominació del capítol 2,
l’article 4, la denominació del capítol 3, l’article 7, la
denominació del títol II, l’article 10, la denominació del títol III,
l’article 15, la denominació del títol IV, la denominació del
capítol 1, els articles 16, 17, 18, 19 i 20, la denominació del
capítol 2, la denominació del títol V, l’article 22, la
denominació del títol VI, l’article 23, les disposicions
addicionals primera, tercera, setena, vuitena, desena, onzena,
dotzena, catorzena, quinzena i setzena, la disposició transitòria
segona i les disposicions finals quarta, sisena, novena, dotzena,
quinzena, setzena i dissetena.

Senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.

34 vots a favor; cap en contra; 23 abstencions. Per tant,
queden aprovades.

Esmenes presentades a les seccions, entitats públiques i
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, ib-
salut, GESMA, fundacions públiques sanitàries dependents de
l’ib-salut i Agència Tributària, debat número 2, de totalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència, amb les
seccions i entitats afins.

Senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra. Per tant, queden rebutjades.

I ara passam a fer la darrera votació, abans d’anar a dinar,
que és el debat número 3, de globalitat.

Com s’ha recordat aquí, fa breus moments, la 5285 queda
aprovada per unanimitat.

També la 5546, del PSM, que hi han acceptat la transacció.

Per consegüent, passam a votar tota la resta. Senyores i
senyors diputats, passam a votar. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció. Queden
rebutjades.

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, recomençarem
el plenari a les quatre i mitja.

Moltes gràcies.
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