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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident primer, en
funcions de president)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem la
sessió plenària convocada per al dia d’avui. 

I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les
Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció de
president o presidenta del Parlament de les Illes Balears, atesa
la renúncia al càrrec presentada pel Sr. Pere Rotger el passat dia
12 de desembre.

Per a aquesta elecció, es tendrà en compte l’establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció de president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria,
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors i en resultarà elegit el que obtengui més
votacions.

Per a l’elecció de president o presidenta, en compliment
d’allò que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament,
preg als portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a
la Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Digui, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

El Grup Parlamentari Popular proposa Margalida Durán
Cladera com a candidata a presidenta del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Més propostes? No hi ha més propostes.

Per tal de procedir idò a l’elecció de president del Parlament
o presidenta, en aquest cas la candidata és una única candidata
a presidenta, facin el favor d’escriure un sol nom a les
paperetes, i la secretària primera començarà a cridar-los per
ordre alfabètic perquè disposin la papereta a l’urna.

Sra. Secretària, vol procedir a la lectura per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President, en funcions.

Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías.

Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso.

Hble. Sra. Rosa María Bauzá i Colom.

Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.

Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.

Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.

Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.

Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.

Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera.

Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.

Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló.

Hble. Sr. Llorenç Galmés i Verger.

Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias.

Hble. Sra. María Virtudes Marí i Ferrer.

Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester.

Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern.

Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberà.

Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.

Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
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Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.

Hble. Sr. Marc Pons i Pons.

Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.

Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.

Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

Hble. Sra. Maria Salom i Coll.

Hble. Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.

Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.

Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.

Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.

Hble. Sra. Antònia Vallès i Ramis.

Hble. Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.

Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al recompte de la votació.

Margarita Durán i Cladera.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Margalida Durán i Cladera.

Margalida Durán.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán.

Margalida Durán i Cladera.

Margarita Durán.

Marga Durán Cladera.

Margarita Durán.

Blanc.

Margalida Durán.

Blanc.

Marga Durán.

Marga Durán Cladera.

Marga Durán.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán.

Blanc.

Blanc.

Margalida Durán.

Margarita Durán Cladera.

Marga Durán.

Blanc.

Marga Durán Cladera.

Blanc.

Margarita Durán Cladera.
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Margarita Durán.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán.

Blanc.

Margarita Durán.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Margarita Durán.

Margarita Durán.

Marga Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Blanc.

Marga Durán.

Blanc.

Margalida Durán.

Blanc.

Margarita Durán.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

I Margarita Durán Cladera.

Acabada aquesta votació, el recompte és el següent: vots
emesos 59, vots en blanc 24, vots a favor vàlids 35 i cap nul.

Per tant, el resultat de la votació és de 35 vots a favor de la
Sra. Margalida Durán. En conseqüència i atès que ha obtingut
el vot de la majoria de membres de la cambra, queda
proclamada Presidenta del Parlament de les Illes Balears la Molt
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera.

(Aplaudiments)

Sra. Durán, preg que ocupi el lloc en aquesta presidència. I
enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Abans de començar la sessió d’avui,
permetin-me per favor unes breus paraules. 

Senyores i senyors diputats, abans de continuar amb l’ordre
del dia, permetin-me aquestes breus paraules. 

En primer lloc vull donar les gràcies al meu grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, pel seu suport, per
confiar-me la gran responsabilitat que suposa aquest Parlament,
per les seves paraules d’ànim i per la seva confiança.
Especialment vull donar les gràcies al president, el Sr. José
Ramón Bauzá, i a la portaveu del grup parlamentari, fins ara la
meva cap, la Sra. Mabel Cabrer.

Vull tenir unes paraules per al meu antecessor, el Sr. Pere
Rotger, a qui reconec el seu tarannà conciliador i la bona tasca
realitzada com a president del Parlament. 

També em vull referir als integrats de la Mesa d’aquest
parlament, amb els quals hauré de fer feina de forma molt
estreta i propera i esper comptar amb el seu suport.

A més, també vull agrair al personal d’aquesta cambra la
seva professionalitat i dedicació, perquè m’ho han demostrat al
llarg d’aquests mesos. Estic segura que d’ara endavant, amb
aquesta nova responsabilitat que assumesc des de la humilitat,
continuaré comptant amb la seva dedicació i colAlaboració.

No puc deixar de fer referència, i esper que ho entenguin, a
la junta local a la qual pertany, sense el seu suport i confiança
no seria avui aquí. Gràcies als llucmajorers i al president de la
junta, Joan Jaume Mulet.

Als grups de l’oposició els he de dir que per descomptat seré
la presidenta de tots, de tots els ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i que, a més, la meva
intenció és estar molt a prop de la gent, molt a peu de carrer,
que no li càpiga cap dubte a ningú, aquesta institució ha de tenir
i tendrà l’autonomia que li és pròpia i des d’aquesta treballaré
amb afany sempre sobre les bases del consens, el diàleg, la
lleialtat i l’honorabilitat que li han de ser pròpies.

El moment actual que vivim no és fàcil, puc afirmar sense
por a equivocar-me que probablement aquesta sigui la pitjor
crisi per la qual travessa aquesta la nostra terra així com la resta
d’Espanya en la democràcia actual.

És per això que els ciutadans ens exigeixen ara més que mai
feina, esforç, dedicació i esperança per resoldre problemes i
aconseguir grans acords. La societat, ara més que mai, no
entendria que no treballàssim des d’aquestes premisses, per això
vull dir-los que amb diàleg i treball sempre per al bé comú com
a servidors públics que som em trobaran al seu costat. Hem de
ser dignes d’allò que representam i per això hem d’anteposar
l’interès general a l’individual.
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Des d’aquesta presidència puc assegurar que treballaré per
honorar la institució i facilitar el bon enteniment entre tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm.
8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2013.

Ara sí, passam al segon punt de l’ordre del dia d’aquesta
sessió que 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. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en devuit
apartats. D’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, les votacions es faran
en quatre moments que seran després de la finalització del debat
núm. 3, corresponent a la secció 11, Presidència; del debat núm.
8, corresponent a la secció 13, Educació, Cultura i Universitats;
del debat núm. 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 2013.

Començam per la defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a l’articulat.

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

A l’articulat, a les disposicions addicionals i a la disposició
derogatòria, s’hi mantenen les esmenes següents: a l’article 5,
habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries, RGE
núm. 9688, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a
l’article 6, crèdits ampliables, RGE núm. 9689, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; a l’article 7, incorporacions de
crèdit, RGE núm. 10037, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; al capítol 4 del
títol I, fons de contingència, RGE núm. 9982, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; a l’article 9, fons de contingència, RGE núm. 9690,
de supressió, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9983,
de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; a l’article 10, autorització i disposició de
despesa, RGE núm. 9691, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 11, reconeixement de
l’obligació, RGE núm. 9697, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; a l’article 12, despeses del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta dels integrants del sector públic autonòmic, RGE
núm. 9665, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 9666, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; a l’article 13, retribucions dels membres del Govern
de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels

membres de la Sindicatura de Comptes, RGE núm. 9671, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a l’article 14,
indemnitzacions per raons del servei dels membres del Govern
i dels alts càrrecs, RGE núm. 9672, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 15, indemnitzacions per raó
del servei règim general i supòsits específics, RGE núm. 9668,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.
9667, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, RGE
núm. 10033, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 10034,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

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

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

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

A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
RGE núm. 9693, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9694, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9695, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9696, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9698, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9699, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9700, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9994, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9990, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9991, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 9992, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9993, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9988, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10029, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
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Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10030,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; i RGE núm. 10038, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A l’articulat i a la disposició derogatòria, s’hi han presentat
els vots particulars següents: del Grup Parlamentari Socialista
als articles 1, 2, 9 i 19; del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca als apartats b) i j) de
la disposició derogatòria única. 

Defensa conjunta de les esmenes i vots particulars. Té el
torn de paraula el Grup Parlamentari Socialista, per un temps de
deu minuts, Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, vagi per endavant
l’enhorabona pel seu nomenament. Començam avui el debat, el
que ha de ser el debat definitiu d’un pressupost que des del
nostre punt de vista -i ho he de dir així d’entrada- és un autèntic
desastre.

És un autèntic desastre perquè fins ara estàvem acostumats
o hem sentit aquestes darreres setmanes als portaveus del
Govern dir que aquest era un pressupost realista i resulta que les
circumstàncies i la realitat han posat cadascú al seu lloc i es pot
comprovar i constatar que més que realistes són tot el contrari,
són uns pressuposts que tenen una previsió d’ingressos inflada,
amb un únic objectiu que és quadrar els comptes d’aquests
pressuposts; un pressupost que és la prova més clara -i utilitzaré
una paraula contundent- d’ineptitud per gestionar
econòmicament aquesta comunitat autònoma, ineptitud real
demostrada per un equip, per la Vicepresidència Econòmica
d’aquest govern, que amb el suport d’un grup parlamentari de
34 diputats i, per tant, amb una majoria molt clara es mostra
incapaç de fer la principal feina que té encomanada, que és la
redacció i la tramitació i en temps i forma d’un pressupost.

I amb això vull iniciar la defensa dels vots particulars que
presentam des del nostre grup perquè tenen relació directa amb
aquesta circumstància i amb aquests fets. 

Segons la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el vicepresident econòmic o la vicepresidència en
aquest cas té l’obligació de remetre al Parlament abans del 30
d’octubre el projecte de llei de pressupost amb tota, tota la
documentació complementària.

Vostès, senyors del Govern, senyores diputades i senyors
diputats del Grup Parlamentari Popular, pretenen avui aprovar
un pressupost ilAlegal, en el qual no s’aporta ni una sola
referència justificativa entre altres coses de diversos imposts
nous que consten en aquest esmentat pressupost. Aquests
imposts nous són els d’envasos, cotxes de lloguer i grans
superfícies. 

No existeix la llei que és imprescindible per a la seva
aprovació, per tal que aquests imposts a 2013 puguin ser
aplicats, en canvi, a les quanties globals que aquest passat mes
de novembre varen ser aprovades en aquest mateix parlament,
sí hi consten les xifres corresponents als ingressos obtinguts per
aquests tres imposts que avui i el dia 1 de gener, dia en què ha
d’entrar en vigor el nou pressupost, són i seran inexistents o fins
i tot ilAlegals.

A més, per si tot això no és suficient, vostès han modificat
la previsió de recaptació d’un dia per l’altre i això fa també que
sigui tot molt circumstancial, que un estigui pendent de quin
serà realment l’ingrés que per a aquest concepte s’obtindrà i per
tant, quina capacitat d’executar la despesa que depèn d’aquest
ingrés tendrà aquest govern.

La seva incompetència, la seva improvisació, la seva falta de
rigor a l’hora de gestionar la Vicepresidència Econòmica ha fet
que siguin incapaços d’aprovar una llei amb la suficient
antelació en temps com per poder avui incorporar aquests
imposts sense cap problema ni un i això -repetesc, com he dit
abans- amb el suport de 34 diputats d’aquesta cambra, però
aquesta incapacitat seva de gestionar i la seva manca de rigor
van més enllà, senyores diputades i senyors diputats. 

Les seves esmenes presentades el darrer dia de termini fixat
a tal efecte no són més que un intent de tapar un gran error de la
Vicepresidència a l’hora d’estimar els ingressos, un error a la
previsió d’ingressos per l’impost sobre la venda d’hidrocarburs.
Aquest impost sobre venda d’hidrocarburs -i intentaré explicar
una mica quina és la situació creada per aquest gran error-,
aquest impost sobre venda a minoristes de determinats
hidrocarburs tenia un tipus estatal. 

Per a l’exercici 2012 el Govern balear del Sr. Bauzá hi va
afegir un tipus autonòmic, aquells 4,8 cèntims ja famosos i
coneguts popularment com a cèntim sanitari, però l’Estat
posteriorment va eliminar aquest impost i el va integrar a
l’impost d’hidrocarburs i ho va fer -ho va fer i això crec que és
greu i que s’ha de conèixer- en un consell de política fiscal i
financera al qual casualment, el vicepresident econòmic i el
director general de Pressuposts d’aquest Govern,  assistiren a
primers d’any, a primers de 2012, hi assistiren, però no
s’assabentaren de res del que s’aprovava perquè, com que es va
eliminar aquesta possibilitat, ells, com que no se’n varen
assabentar, varen continuar amb la seva previsió. 
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Per això hi havia en aquest pressupost presentat al Parlament
aquest ingrés pressupostat dues vegades. Quina ha estat la
solució a aquesta ficada de pota?, per via d’esmenes baixar els
ingressos corresponents en 19 milions d’euros incrementant
l’endeutament amb la mateixa quantitat i aquesta solució així
plantejada, he de dir que pot suposar que s’estan pressupostant
19 milions d’ingressos ficticis, que el que faran serà incrementar
el dèficit d’aquesta comunitat.

Passam ara directament a fer referència a les esmenes
presentades a aquest articulat i passem a allò que són algunes de
les víctimes d’aquests pressuposts i d’aquest articulat, que són
els consells insulars i els ajuntaments.

En el primer cas, els consells, perquè un any més veuran
com la dotació que els arriba per finançar totes les seves
competències transferides es manté, es manté, no s’actualitza.
Novament es quedaran sense actualització, ni de PIB ni
d’inflació, tot això sumat al fet que continuen sense una solució
definitiva sobre el deute que el Govern té amb aquests
administracions insulars. El Govern continua sense tancar una
nova llei per al seu finançament també i a més aquest any els
deixa directament sense les bestretes que els corresponien en
altres exercicis, bestretes a compte d’aquest nou finançament.

Quant als ajuntaments, són administracions que en molts de
casos es veuen obligades a prestar serveis que no són ni tan sols
de la seva competència, amb greus problemes de finançament,
ara es troben que aquest govern, incomplint sistemàticament la
normativa, retalla cada any més l’aportació que està obligat a fer
al fons de cooperació local. El 2012 va passar del 0,7 al 0,5 i ara
per al 2013, aquest 0,5 el deixa en un 0,3. El futur en aquest pas
d’aquest fons de cooperació és la seva eliminació definitiva.

Altres víctimes d’aquest articulat i d’aquest pressupost,
víctimes d’un govern que diu estar pendent dels problemes de
tots, però que castiga sempre a aquells que menys tenen i que
ara ja no ho amaga i suprimeix per exemple, per exemple a la
seva disposició derogatòria, suprimeix deduccions en matèria
d’habitatge a colAlectius que poden tenir problemes com són els
joves o els discapacitats, o un govern que deroga la vinculació
de l’ingrés per venda d’hidrocarburs a la despesa sanitària, cosa
tan necessària a la nostra comunitat autònoma restant així, de
fet, moltes opcions a l’àrea de salut pública, repetesc tan
necessitada. 

Bé, idò això s’ha d’acabar i per això també hem presentat
esmenes per mirar de solucionar aquesta situació.

Igual que entenem i defensam que s’ha de derogar la taxa
que en el seu moment va ser aprovada i que segueix per tant
vigent, la taxa d’emissió per la targeta sanitària, i també hem
presentat esmenes en aquesta línia. És una autèntica estafa
perquè vostès porten, senyores i senyors diputats, senyors del
Govern, porten un any robant al pacient de la sanitat pública en
aquesta comunitat autònoma, directament, sí, senyors, sí,
senyors, els cobren per un servei inexistent, per un servei que no
presten, vostès diguin com els pareixi, però vostès cobren per
una cosa que no fan, com li han de dir a això? Què són donatius
dels ciutadans d’aquestes Illes Balears? No són voluntaris, els
obliguen. Per tant, si vostès cobren per alguna cosa que no fan
estan robant als pacients.

(Remor de veus)

També s’ha de recuperar, per un altre costat, una figura que
també eliminaren i que segurament, en el seu moment, els
molestava i una vegada conegudes totes les seves activitats i
actuacions en matèria de salut pública en aquestes illes entenem
per què ho varen fer, varen eliminar la figura del defensor de
l’usuari en aquesta sanitat pública i entenem que s’ha de
recuperar perquè ara fa més falta que mai.

I finalment, em vull referir a un bloc d’esmenes presentades
que pretenen condicionar d’alguna manera les aportacions o els
complements salarials que tenen determinats colAlectius, en
aquest cas em referesc a polítics, a alts càrrecs i a alguns
treballadors de l’administració que en algun moment han ocupat
aquests alts càrrecs, per a aquests darrers ens referim a la
suspensió per a aquest 2013 del conegut com a complement 33
que cobren en alguns casos i entenem que és hora de fer alguna
modificació en aquest sentit. 

Igual que entenem necessari fixar un sostre per als
complements específics i de productivitat, també s’ha de fixar
un sostre, no es pot arribar a qualsevol quantitat. I per als
polítics posaré dos exemples en el sentit que van les nostres
esmenes, i que és que els consellers del Govern aquí presents
deixin de cobrar dietes quan assisteixen al Parlament, és part de
la seva obligació, han de ser objecte de control pressupostari, no
és una cosa afegida, és una part més de la seva feina i, per tant,
entenem que no correspon aquesta dieta sobretot en aquestes
circumstàncies que estam de crisi greu a la nostra comunitat
autònoma.

I una altra proposta és que la indemnització per assistència
a les reunions d’òrgans colAlegiats d’ens del sector públic
d’aquelles persones nomenades pel Govern i per les diferents
administracions es redueixi fins els 50 euros. L’any passat
vostès havien eliminat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. I vull recordar que el nostre grup va
proposar la reducció fins els 200 euros, la cosa no ha anat a
millor sinó que va a pitjor i, per tant, entenem que és hora de
continuar fent més sacrificis per part d’aquestes persones que
assisteixen a aquests consells, per això proposam la xifra de 50
euros com a màxim. 

Entenem que són esmenes que en molts casos no els
agradaran, però que haurien de tenir especial atenció sobretot
per part d’alguns, i aquí vull reclamar l’atenció de diputats dels
consells que són representació també dels consells insulars
perquè són, he dit, administracions molt castigades i alguna
protesta hi ha hagut en aquest sentit, vull veure avui com
defensen els interessos dels consells els representants i
presidents d’aquests consells en aquest parlament i dins el grup
parlamentari.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té el torn de paraula pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Permeti’m dues prèvies
abans d’entrar en el pressupost: la primera donar-vos
l’enhorabona i desitjar-vos bona feina en aquest nou lloc, que
segurament la vostra bona feina repercutirà en la de tots els
diputats i en els ciutadans, per tant, endavant i bona feina. I la
segona, ja us faig una petició, que és que ajorneu la votació de
l’articulat que ara debatem fins que els lletrats s’hagin
pronunciat sobre alguns punts de l’articulat de la llei de
pressuposts que, des del nostre punt de vista, no s’ajusten a dret
i que està pendent de resolució de la Mesa aquesta petició, ja
que va quedar empatat el darrer dia. Ho hem demanat en temps
i en forma perquè es pogués decidir abans d’avui, però no ha
estat culpa nostra que va dimitir el president i per això ja us faig
aquesta petició abans de començar. 

Entrant dins els pressuposts, un dels principals objectius del
Govern és vetllar pel benestar dels ciutadans i de la societat en
general i en aquests moments que s’investiguen i jutgen molts
casos de corrupció que haurien de suposar un retorn dels doblers
a les arques públiques és quan demanam que aquestes quantitats
que reintegrin només es puguin destinar a educació, a salut i a
benestar social, que és on més falta fan en aquests moments.
Esperam que els lletrats del Govern defensin aquest retorn de
doblers i que en un moment o en un altre, més prest que tard,
puguin retornar a les arques públiques uns doblers que no
havien d’haver sortit mai.

En aquests moments també de fortes retallades justament el
Govern decideix incloure el fons de contingència dins l’articulat
de la llei, un fons que ja va existir en un altre moment en
aquesta comunitat i els pagaments del qual es feren també
famosos perquè fou al seu càrrec que es pagaren equips ciclistes
i moltes altres coses que en aquests moments, també, es
passegen pels jutjats. Creim que de l’articulat de la llei, com a
mínim, pot desaparèixer el fons de contingència.

Perquè amb tanta austeritat, tanta retallada, tant hem de fer
més amb menys, però mantenim les indemnitzacions per
assistència per raó del servei als consellers per assistir al Plenari
i també a alts càrrecs que formin part dels consells
d’administració, de direcció per raó del seu càrrec. Nosaltres
entenem que si formen part d’un consell de direcció per raó del
seu càrrec no han de cobrar per assistir a les reunions. En
aquesta època de fortes retallades i d’acomiadaments de
personal molts de manera indiscriminada, i ho veim cada dia,
aquests doblers es poden destinar a coses molt més necessàries
i fins i tot a evitar algun acomiadament. I de la mateixa manera
pensam que si les reunions es fan dins l’horari laboral i hi
assisteix personal funcionari o personal del sector públic que en
forma part tampoc no haurien de cobrar aquestes
indemnitzacions. Altra cosa és si es fan fora de l’horari.

Entrant dins el tema d’ajuntaments i consells tenim un
president que va dir que li feia ilAlusió ser el batlle de totes les
Illes Balears, però no pensàvem que això significàs haver
d’ofegar els ajuntaments i erigir-se ell en batle omnipotent sinó
que havia de suposar mà estesa i més colAlaboració amb les
entitats locals.

Amb les esmenes que hem presentat a l’addicional tercera
allò que pretenem és que els ajuntaments no vegin minvats els
ingressos per part del fons de colAlaboració que es va crear amb
la Llei municipal. Justament les administracions més properes
als ciutadans són les més castigades pel finançament, les que
més dèficit tenen, però les que més esforços han de fer per
ajudar a reduir el dèficit global de l’Estat, i ara, el Sr. Bauzá i el
seu equip, que a sobre els deuen molts de doblers, encara
pretenen retirar-los una part d’aquesta fons de finançament que
era el fons de colAlaboració municipal. 

I en un sentit semblant també presentam esmenes a
l’addicional sisena pel que fa a les transferències als consells
insulars. Aquí m’agradaria tenir el suport especialment de la
Sra. Salom perquè crec que és una de les que més pateixen
aquestes restriccions que imposa el Govern i si ho pateix ella
vol dir que ho patim també tots els mallorquins. La nostra
intenció és que les partides destinades a consells insulars per
exercir les competències que tenen transferides o delegades
s’actualitzin tal com diu la Llei de finançament i no com preveu
el projecte de llei de pressuposts perquè entre la pujada de
l’IPC, la pujada de l’IVA estatal no actualitzar les quantitats
transferides als consells, ja prou castigats com deia, significarà
disposar de molts menys recursos per dur a terme les seves
obligacions, entre les quals, no ho hem d’oblidar, hi ha l’atenció
a les persones més necessitades que desgraciadament cada dia
són més a aquestes illes.

Seguint amb la línia d’ajuntaments i consells compartim la
necessitat d’una nova llei de finançament dels consells insulars,
però proposam que dins els principis que l’han de regir
s’incloguin el d’autonomia financera, el de suficiència de
recursos així com el de la responsabilitat fiscal. 

I, per altra banda, proposam que les quantitats a compte de
les previsions de finançament que estableix la disposició
addicional catorzena, els 25 milions per al Consell de Mallorca,
el 3 per al de Menorca i els 2 per al d’Eivissa, que els deia les
bestretes, estiguin també dins la secció 32. Hem fet també
esmenes a la secció que es debatrà després més tard per incloure
aquestes quantitats i fer possible que cada consell insular pugui,
com a mínim, comptar amb els mateixos recursos que tenia
l’any passat; perquè un dels problemes greus que tenen en
aquest moment els ajuntaments i els consells és que el Govern
no els paga els deutes pendents i és per això que també
demanam un calendari de pagaments consensuat, tant amb
ajuntaments com amb consells. Crec que és imprescindible que
aquestes administracions sàpiguen quan cobraran del Govern
per poder decidir quines despeses prioritzen ja que no tenen
doblers per a tot. És curiós perquè precisament els presidents
dels consells insulars, que dels quatres tres són del Partit
Popular, bastants dies després d’haver presentat nosaltres
aquesta esmena presentaven també ells aquesta petició al
president.
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Presentam també una esmena referent a donacions de crèdits
hipotecaris, que ja l’hem feta a diferents lleis i seguim insistint.
Demanam una nova disposició transitòria, el manteniment del
CES, igual que la recuperació del Consell de la Joventut de les
Illes Balears. Creim que aquests ens de consulta i participació
són imprescindibles, i en canvi proposam eliminar la proposta
de taxa per inscriure’s en el registre de parelles de fet. Després
ja en parlarem, de taxes. Com demanam suprimir el fet que
aquesta modalitat que han fet ara del cèntim sanitari, que ni és
cèntim ni és sanitari. És veritat que la legislació bàsica ha
canviat, però no obliga a desafectar el cèntim sanitari i creim
que per honestedat amb els ciutadans, ja que els varen prometre
que això era per sanitat, aquests doblers han d’anar a sanitat. 

De la mateixa manera demanam mantenir tota una sèrie de
deduccions i de bonificacions d’imposts a joves, a discapacitats,
a famílies nombroses, a persones amb dificultats que tenien
aquestes deduccions i bonificacions per poder aconseguir el seu
primer habitatge, per poder fer el seu primer lloguer o per a un
local per muntar alguna empresa. Facilitaven la vida autònoma
i a la vegada feien possible també moure un poc el mercat
immobiliari dins uns termes raonables. I si el PP no hi posa
remei totes aquestes ajudes deixaran d’existir i creim que
sobretot en aquestes dates i veient com serà l’any que ve això no
és just i el Partit Popular s’ho hauria de repensar.

També demanam suprimir una taxa creada l’any passat, la
taxa de la targeta sanitària, en aquell moment ho vàrem trobar
un disbarat i a hores d’ara vist que la targeta ja no costa ni els 10
euros que els cobren, a part de ser un disbarat és una ilAlegalitat,
perquè el Govern no pot cobrar taxes per una cosa més cara del
que realment val, i la targeta no val, ni de prop fer-hi, 10 euros.

També demanam que es derogui el decret llei de comerç,
una de les moltes equivocacions que ha fet en aquest any i mig
el Partit Popular, però que encara és a temps d’esmenar i la
nostra proposta és facilitar-li el camí.

I finalment, proposam que es derogui un article de la llei de
pressuposts generals per a 2012, perquè si no volem que els
consellers cobrin dietes per assistir al Parlament hem derogar
també l’article de la Llei 2/2012 perquè no quedi vigent. 

I em permetran que presenti una esmena in voce, i que la
proposi als tres grups i als dos diputats no adscrits, perquè creim
que seria ben necessari, s’ha suprimit la paga extraordinària que
per a alguna gent pot ser graciós que els funcionaris no cobrin,
però la realitat és que les pagues extraordinàries dels funcionaris
i del personal de l’administració a finals d’any suposaven
moltes, moltes, moltes coses, més ingressos per al comerç, més
inversions, molta gent que aprofitava aquests doblers per fer
reformes a casa seva, per comprar alguna cosa que necessitava
i tot això queda aturat, són molts de doblers que es movien dins
l’economia d’aquestes illes, i bé d’altres estats, a finals d’any
que ara queda aturat per l’eliminació de la paga extra. I atès que
la Defensora del Poble ha fet una recomanació, que fins i tot
alguns membres del Partit Popular a alguns municipis han
acceptat, jo demanaria al Partit Popular, al Partit Socialista i als
dos diputats no adscrits si acceptarien presentar una esmena
conjunta demanant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Joana Lluïsa, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... acab, només, ja acab, presidenta, demanant que es
restringeixi la supressió de la paga extra només a la quantitat no
meritada que tocava. En tot cas, si és possible, podríem demanar
un recés i podríem aclarir-ho.

Moltes gràcies, presidenta, per la seva paciència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Felicitar-la per la seva
nova responsabilitat.

Senyores diputades, senyors diputats, començàvem l’any
passat, dia 20 de desembre de 2011, aquest mateix debat de
pressuposts, i el Sr. Joan Boned iniciava el seu discurs dient que
els pressuposts de 2012, aquests que ara acabarem, eren
ilAlegals. Deien que l’amortització, els interessos del deute,
superaven el 25% dels ingressos, el que es denominava la ràtio
LOFCA, i, per tant, s’aprovaven uns pressuposts que eren
ilAlegals. Avui, 363 dies després d’aquelles acusacions
d’ilAlegalitat, ja ningú no se’n recorda, han quedat a l’oblit, ni
vostès mai més no han dit res sobre aquesta ilAlegalitat tan
manifesta. Tot va ser fum de formatjades.

S’ha de dir que el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca no va entrar en aquella fanfarronada del PSOE que,
com és normal, sol acabar en no res. 

I avui, avui, no contents a fer el ridícul una vegada tornen a
la càrrega dient que aquests pressuposts, ara els de 2013,
tampoc no són legals. La Sra. Lourdes Aguiló, la setmana
passada en aquest mateix plenari, deia que els pressuposts eren
contraris a l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució perquè
s’aprovaven unes taxes autonòmiques que, segons ella, no es
poden aprovar en uns pressuposts. 

(S'escolta de fons el so d’un telèfon mòbil)

 De la mateixa manera, la Sra. Mascaró, en la seva
intervenció a la Comissió d’Hisenda de dimarts passat i avui
també ho ha deixat intuir, parlava de taxes inconstitucionals,
millor dit, anti constitucionals.

Mirin, senyors de l’oposició, res de tot això és cert, ... 

(Continua escoltant-se de fons el so d’un telèfon mòbil)

... el Sr. Pastor ha deixat el telèfon. 

(Rialles)
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Tornen, idò, una altra vegada amb els seus histerismes,
tornen una altra vegada amb el seu alarmisme fills petits i en el
fons el que passa, el que realment ocorre, és que els sap greu
que aprovem uns pressuposts. Vostès voldrien que no hi hagués
pressupost, ja ho varen fer vostès amb els pressuposts de 2011
que no varen existir, que no varen ser capaços ni de presentar,
que no varen fer ni tan sols un esborrany, vostès en realitat
estam molt còmodes en el caos, hem viscut en el caos durant
quatre anys, i el que encara és més greu, aquest divendres, en un
episodi esperpèntic, aquest divendres representants del PSOE de
la Mesa del Parlament varen intentar bloquejar aquesta
institució per evitar que avui es pogués celebrar aquest ple i, per
tant, poder debatre aquests pressuposts. Una mostra més del que
són capaços de fer en perjudici, no del PP, nosaltres és igual,
sinó en perjudici de tots els ciutadans, un espectacle vergonyós
que ha posat en evidència els seus protagonistes.

(Alguns aplaudiments)

Passem, idò, al debat pròpiament dit d’aquesta primera part
del text articulat i de les esmenes que aquí s’han presentat.

Si no ho he comptat malament, hi ha 22 esmenes del PSOE,
23 del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, és a dir,
un total de 45 esmenes, i una in voce de la Sra. Mascaró. Mirin,
de les 45 esmenes, 32 suposarien, si s’aprovassin, un increment
de la despesa o una disminució dels ingressos. Clar, és que
sembla que els partits de l’oposició encara no són conscients de
la situació d’extrema gravetat que estam patint. No podem,
desgraciadament, gastar més. Açò els ho direm una i altra
vegada: no podem gastar més!, i per tant les seves esmenes no
les podem acceptar. Aquest govern no es comprometrà a gastar
més del que ingressa. Aquest govern, que es caracteritza per la
prudència, el rigor i l’austeritat, no continuarà amb aquella
dinàmica que vostès van fer durant quatre anys i que ens va dur
a una situació de fallida tècnica.

La Sra. Santiago fa un any -ara veig que no ho ha dit més-
va ser molt gràfica, i ella ho va dir en aquesta cambra; diu: “Jo
em preocup de firmar convenis, jo em preocup de signar
contractes, i si hi ha problemes de tresoreria no és el meu
problema, m’és igual”. No era el seu problema, el problema era
de tots els ciutadans de Balears, de totes aquelles empreses que
feien feina per l’administració i no cobraven, açò era el
problema. Però a ells açò els era igual. 

I el problema real d’aquests pressupostos, dels pressupostos
de 2012 i també dels pressupostos de 2013, és que haurem de
tornar a les entitats financeres l’any que ve 808 milions d’euros.
Estam parlant del fet que pagam 90.000 euros cada hora, cada
hora, avui en el que ha passat de ple ja duim prop de 180.000
euros que hem hagut de pagar ja a les entitats financeres. I
d’aquests 90.000 euros cada hora que pagam el 70% correspon
a deutes de l’anterior legislatura. Els quatre anys anteriors han
condicionat enormement aquests pressuposts, els han
condicionat enormement i han suposat que enguany tinguem,
per posar un exemple, prop de 400 milions, 441 exactament,
milions menys de disponibilitat que la que tenien vostès l’any
2010. I açò és la realitat. Tenim 441 milions menys per gastar,
i açò fa que obligatòriament haguem de reduir de pertot.

Parlaven vostès -les esmenes- del Fons de cooperació.
Mirin, tant de bo que aquest govern pogués aportar més doblers
als ajuntaments. Els ho deia a la comissió i els ho torn dir ara:
si no haguéssim de pagar, fruit de la seva gestió a l’anterior
legislatura, 90.000 euros cada hora als bancs, algú creu que
podríem reduir als ajuntaments?, que reduiríem?; algú creu que
pujaríem impostos?, algú creu que reduiríem a sanitat, a
educació? És clar que no!, però tenim aquest llast fruit de quatre
anys de desgovern.

En qualsevol cas és molt curiosa la sobrevinguda
preocupació que tenen avui pels ajuntaments, i dic que és
curiosa perquè el que ara clamen en favor dels ajuntaments no
van ser capaços de clamar quan vostès governaven a l’anterior
legislatura, perquè vostès van fer una modificació de crèdit de
18.800.000 euros que van llevar precisament del Fons de
cooperació local i els van gastar en altres coses, i van bloquejar,
a més a més, 10 milions d’euros de la mateixa partida. Vostès
ens parlen de Fons de cooperació i vostès són els primers que
van deixar sense un duro aquesta partida en els pressuposts del
2011. 

També parlen de bestreta dels consells. El PSOE demana
augmentar les bestretes; el PSM veig que s’acontenta a deixar-
les talment. I també resulta curiós que demanin augmentar
bestretes quan ja l’any 2010, ja l’any 2011, vostès ja no les
pagaven, vostès ja no les pagaven als consells insulars. I mirin,
i no es preocupi sobretot la Sra. Mascaró, les bestretes que hi ha
en els pressupostos s’afegiran, com a pressupost de despesa i no
amb càrrec a la comptabilitat extrapressupostària, s’afegiran a
la secció 32, i s’afegiran de forma addicional, perquè recordi, i
li ho vaig dir a la comissió, que la secció 32 és una partida
ampliable, tal com queda recollit a l’article 6 d’aquesta llei a
l’apartat g).

També ens parlen de la figura -els del PSOE- del defensor
de l’usuari del sistema sanitari públic. L’Oficina del defensor de
l’usuari del sistema sanitari públic costava cada any 213.839
euros; el darrer any va costar açò, i va tenir l’any 2011, va
solucionar amb aquests doblers 84 reclamacions, 19 peticions
d’informació, 3 assessoraments i 2 suggeriments. Bé, el Sr.
Thomàs podrà dir el que vulgui, però açò és la realitat, són les
dades de la conselleria. És evident que a un moment en què hem
de prioritzar despeses aquesta és una despesa que nosaltres
consideram que se'n pot perfectament prescindir. 
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Parlen també del fons de contingència. El Sr. Boned ha estat
més hàbil i no n’ha parlat. El fons de contingència -ho dic a la
Sra. Mascaró- és un fons que és obligat per llei tenir-lo en els
pressuposts, és obligat per la Llei Orgànica 2/2012, de dia 27
d’abril, el fons de contingència, i ho llegiré perquè la Sra.
Mascaró ens deia l’altre dia que era potestatiu pujar el fons de
contingència o no; article 31, “Fondo de contingencia. El
Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, incluirán -no podrán incluir, incluirán- en sus
presupuestos una dotación diferenciada de créditos
presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender
necesidades de carácter no discrecional”, tal, tal, tal. Incluirán,
i vostès, el PSOE i també vostès, ens fan una esmena perquè
incomplim una llei, i ens parlen a nosaltres de pressupostos
ilAlegals! En fi...

Hi ha molts de temes que no tindré temps de poder fer-ne
una menció. Parlaven també del cèntim sanitari. El cèntim
sanitari, mirin, hi ha hagut una modificació de la llei. Tots
sabem que aquest impost ara s’ha integrat dins l’impost sobre
hidrocarburs, no es modifica en el gravamen autonòmic efectiu;
és una integració que suposa que no pugui tenir un caràcter
finalista com abans, quan es dedicava a qüestions sanitàries...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, ja vaig acabant. És a dir, tot i que aquest impost no tindrà
un caràcter finalista i es dedicarà exclusivament a temes
sanitaris, sí que podem dir que en realitat tots els imposts que es
cobraran en aquesta comunitat autònoma tenen una finalitat de
tenir un sentit social, de poder cobrir els serveis bàsics
essencials, del manteniment de la sanitat pública i de l’educació.
Hem de pensar que 4 de cada 5 euros de despesa no financera es
dediquen a sanitat, educació i benestar social. Tots els impostos
són socials, i el cèntim sanitari també és social.

Mirin, ja els dic que no aprovarem cap esmena d’aquesta
part del text articulat, ja sigui perquè lògicament suposaria
haver d’incrementar la despesa, i açò òbviament és inviable en
l’actual conjuntura de crisi, ja sigui perquè, com he dit abans,
suposaria incomplir la llei, o bé perquè directament hi ha
algunes esmenes que des del nostre punt de vista no tenen ni cap
ni peus. 

Segurament tindré temps d’explicar-ne una altra al pròxim
torn. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara en torn de rèplica té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Joan Boned, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, amb la seva intervenció
ha intentat defensar aquest pressupost i acusar l’oposició, com
a mínim el nostre grup parlamentari, dient que quan nosaltres
defensam que aquests pressuposts són ilAlegals és una farsa més.

Jo li aconsellaria, a vostè que li agrada tant i vostè en sap,
d’això, que llegís, que llegís aquella normativa que en tot cas és
aplicable, en la qual vostès tenen alguna cosa a veure. Miri, li
faig referència a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’aquest
mateix any. L’article 6, al final del seu apartat 2, diu: “Les
administracions públiques han de subministrar tota la
informació necessària per al compliment de les disposicions
d’aquesta llei”; i en el punt 3 diu: “Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la
planificació pressupostària”. Dues coses exigides per llei que no
són en aquest pressupost presentat, perquè aquest pressupost
incorpora imposts que no estan ni regulats per la llei que
correspon. Si vostès en el mes de juny, en el mes de juliol, en el
mes de setembre haguessin aprovat aqueixa llei d’imposts avui
vostè em podria parlar d’això, perquè jo no li hauria dit res, però
com que no ho feren, com que no fan la seva feina quan els toca,
que van a salt de mata, que improvisen un dia rere l’altre, per
això acaben improvisant i incomplint la llei, com fan aquesta
vegada, perquè això no és més que això, i si vostè no s’ha llegit
aqueixa llei li aconsell que se la llegeixi.

També ens acusen que tot és..., tornam a l’herència de
sempre, tot el que va passar la passada legislatura és tot molt
greu, i que vostès només gasten allò que tenen. Miri, jo li diré
com apliquen vostès aqueixa política de gastar allò que es té. Si
fos així estic segur que vostè convindrà amb mi que tots els
proveïdors cobrarien a temps, cosa que no està passant. Hi ha
proveïdors que, a pesar d’haver pagat 842 milions endarrerits,
tenen pendents cobraments des del mes d’abril, empreses que
abandonen els contractes perquè no cobren l’anualitat d’aquest
2012; sense anar més lluny a Endesa vostès li deuen més de 20
milions d’euros; els centres educatius públics no han rebut les
aportacions que tocava, i els transportistes dels estudiants
tampoc no cobren. El setembre d’aquest mateix any 2012 el
Govern havia gastat 3.228 milions d’euros; en canvi havia pagat
menys de 2.344. Vostès han gastat més de 900 milions que no
tenen. Qui és que fa el que no toca? Sempre ho fan els altres tot
malament?, vostès no fan res malament? Vostès gasten també
allò que no tenen, provat, amb xifres, el mes de setembre. Si
vostè té informació contrària esper que m’ho digui.

Vostès ens diuen també dels ajuntaments. Parlen dels
ajuntaments i, clar, tot el que nosaltres deim està malament i el
que vostès fan és tot correcte. Miri, fins al 2012 els ajuntaments
més prompte o més tard acabaven cobrant el que els tocava per
llei, una llei que vostè recuperi a veure quan va ser aprovada. El
0,7. Clar, vostès què varen fer l’any passat?, l’any passat varen
dir “ara ja no podem pagar el 0,7 perquè això és molt, els
ajuntaments no es mereixen aquest 0,7, ho deixarem en un 0,5",
i ara que resulta que ara ho deixen en un 0,3. En poc més d’un
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any de govern els ajuntaments perdran més del 50% del que els
correspon arribar per llei, perquè vostès un any rere l’altre
modifiquen la llei, modifiquen la normativa a la seva
conveniència i no a la dels ajuntaments. Vostès no respecten els
ajuntaments, aquests ajuntaments que si tenguessin la llei que
quedàs al 0,7 en un moment o en l’altre tendrien dret a reclamar
aquest 0,7, però com que vostès no ho volen, ho modifiquen i
només poden reclamar el 0,3, i a més a més també es cuiden
d’eliminar la clàusula que obliga l’administració autonòmica a
aportar com a mínim el mateix que l’any anterior. Vostès no, el
mateix no, cada any menys, i per això modificaran les lleis que
facin falta. Això és el respecte que vostès tenen pels
ajuntaments.

Igualment que pels consells. Avui sense anar més lluny hi
havia declaracions en premsa del president del Consell
d’Eivissa que deia que determinades pressions segons per a què
no feien falta, i que les guardava per defensar els interessos com
per exemple el finançament necessari dels consells insulars, del
Consell d’Eivissa sense anar més lluny. Jo vull veure què
votaran el president del Consell d’Eivissa, i el de Menorca i la
de Mallorca, avui quan nosaltres reclamam que s’actualitzin les
quanties que van als consells, que es deixin de congelar, que
se’ls doni el que els correspon també per llei. Vull veure què
faran aquests presidents dels consells.

Per anar acabant, perquè no tenc molt de temps, parla també
vostè del fons de contingència. Efectivament, tenim una esmena
que també proposa això mateix. Hi estam d’acord, hi ha d’haver
un fons de contingència, però el que no diu la llei, el que no diu
la llei, Sr. Camps, és que aquest fons de contingència ha de tenir
més de 5,5 milions d’euros. En el moment crític de situació
econòmica en què estam, aquest govern no es pot reservar més
de 5 milions per fer política partidista, que al final és el que fan;
aquest govern reserva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...més de 5,5 milions d’euros per fer política partidista, per fer
clientelisme, que és el volen fer al final. I per acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

...una darrera referència al tema del cèntim sanitari. Diuen que
és finalista, i vostès el que fan és que no tan sols s’han
equivocat amb l’ingrés i l’han duplicat, sinó que a més a més
manegen xifres que són diferents. Vostès han desvinculat aquest
ingrés de la despesa sanitària; això ho han fet perquè és a la
disposició derogatòria. Però és que, a més, vostès amb la seva
previsió, la Direcció General de Pressupostos va estimar aquest
ingrés en 57,2 milions d’euros; uns 18 milions venien de l’Estat,
només 18; la resta venia de l’ingrés autonòmic. Què passa?, ara
vostès han fet una modificació de 19 milions, no de la diferència
d’aquests 38 que inicialment havien previst. Hauran d’explicar
també per què ho fan així, per què abans eren 38 els que

recaptaven i ara, com que no vénen de l’Estat i vostès tampoc
no els recaptaran aquí, no posen això. Estan jugant i estan fent
demagògia i manipulant xifres, estan adaptat allò que necessiten
per quadrar un pressupost perquè treballen i juguen a salt de
mata. Vostès no tenen coherència en gestió econòmica i aquest
pressupost és una mostra molt clara, i aquest articulat és la
prova del cotó. Vostès no saben gestionar econòmicament una
comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té el torn de paraula el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, propostes
contràries a la Constitució, sí senyor, propostes contràries a la
Constitució. Jo li recoman la lectura dels articles 133 i 134 de
la Constitució. No és cap histerisme ni cap alarmisme, cap ni
un. Vostè em recomanava en comissió que anàssim al Tribunal
Constitucional, i que ja contestarien un dia. Això també ho
recomanava el vicepresident a uns empresaris que es queixaven
dels nous imposts, els va dir “bé, vosaltres pagau i llavors
recorreu, i d’aquí a quants anys, si teniu la raó, haureu fet com
una vidriola, i encara tendreu ingressos”. És això que han de fer
els ciutadans?, fer vidriola anant al jutjat a reclamar?, quan ho
poden fer bé, ho poden fer bé. Són 34, i a estones 35! No
necessiten ningú més. 

Per tant, si no l’hi fan, és perquè no els dóna la gana, són
proves de fatxendes, quasi quasi, això, perquè si realment estan
tan segurs de la legalitat no haguessin votat en contra que els
lletrats d’aquesta cambra ens informassin sobre si estava ajustat
a dret o no aquest projecte de llei. Aquí és on els vull veure, que
aquests tres d’aquí darrere votin a favor d’un informe dels
lletrats, però no ho acceptaran, no?, perquè ho sap, vostè és el
primer que ho sap, que no és ajustat a dret la majoria de
l’articulat d’aquest pressupost. Per tant no em vengui amb
histerismes i alarmismes. No són vostès els de la seguretat
jurídica?, no ho varen prometre des del primer dia, seguretat
jurídica? I quina seguretat jurídica té un pressupost que
incompleix la Constitució? Cap ni una, però com que anar a
reclamar costa doblers, confien que ningú no hi vagi, als
tribunals. 
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Voldríem que no tinguéssim pressuposts. Nosaltres?,
nosaltres voldríem que no tinguéssim pressupost? És culpa
nostra que la Sra. Salom no pot presentar uns pressuposts en el
Consell de Mallorca i els ha de prorrogar? O del Partit Popular
i d’aquest govern, que no li dóna el que necessita i el que li
toca? Què vol dir, que voldríem que no tenguéssim pressuposts?
Nosaltres el que volem és que les coses funcionin. 

Vostès ho emmarquen tot a tenir un pressupost aprovat. És
igual si el pressupost està aprovat o prorrogat, això és igual, als
ciutadans els és igual; el que volen és que els serveis funcionin,
i amb els pressuposts que vostès ens duen aquí, els serveis no és
que deixin de funcionar, és que molts deixaran d’existir, com
n’han deixat d’existir aquest any, i al Consell de Mallorca també
li pot passar això, si no modifiquen les propostes que nosaltres
li feim. Els doblers destinats als consells es poden posar a la
secció 32, no tenen cap problema, votin..., és a dir, es posarà de
manera addicional. Precisament això és el que demanam.

El nostre grup demana que l’articulat digui que de manera
addicional s’hi afegiran. Votin-hi a favor. Però tampoc no ho
votaran a favor, això, no és ver? Per tant, no és ver que estiguin
disposats a fer allò que vostè ens diu que faran, perquè nosaltres
li volem posar com a obligació per llei i vostè no la vol
acceptar. Per tant, no és ver, és una altra mentida, és una altra
mentida d’aquesta seguretat tan jurídica i que fan allò que toca
fer, el que varen dir que venien a fer i fan tot el contrari d’allò
que varen dir que venien a fer.

No poden gastar més, (...) prudència, rigor, austeritat.
Perdoni, tot això es resumeix en una paraula: improvisació,
improvisació. Un govern que s’ha passat un any dient que
perquè funcioni l’economia hem de baixar els imposts, que no
n’han de crear. Li dèiem, almanco posau patrimoni, i deien que
no, perquè l’economia funcionarà sense. Des de fa mig any cap
aquí n’han creat. I la darrera de les improvisacions de totes
encara penja, dins els pressuposts hi ha els ingressos, però
encara no estan aprovats. Ja els va anar bé que dimitís el Sr.
Mesquida, perquè va ser l’excusa per no tenir pressuposts,
perquè no és veritat que ho tenien previst i comptat, no, no,
aquell dia es plantaren els consellers i aquell senyor es va haver
d’aixecar a fer números. Per tant, improvisació, improvisació,
improvisació.

Fons obligats per llei. La llei l’obliga a tenir una dotació
diferenciada, no a crear un fons dins l’articulat, ni haver-hi de
posar 5 milions d’euros. I després diu que si no posessin el fons
de contingència, incompliríem una llei orgànica. L’Estat
incompleix una llei orgànica, l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears és una llei orgànica, aprovada en el Congrés dels
Diputats i l’Estat l’incompleix. On hi ha la partida destinada a
règim especial de les Illes Balears que diu el nostre Estatut, llei
orgànica? Ho incompleix, no hi és. Els va bé a vostès això? Els
va bé? Clar, perquè a vostès no els importen les persones, ni els
seus problemes. El que volen és ser la comunitat que més dèficit
ha reduït i hem de pagar i hem de pagar i hem de pagar! Li puc
dir coses que pagam, és ver que pagam moltes coses. El metro,
30 milions cada any fins l’any 31 pagam als bancs. Les
dessaladores del Sr. Matas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, per favor vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sra. Presidenta. 14 milions cada any; les autopistes
d’Eivissa, miri que n’hi ha de quilòmetres a Eivissa
d’autopistes, eh?, 20 milions d’euros cada any. Això també és
herència!

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré pel final. La Sra. Mascaró ha enumerat algunes
herències de la legislatura del Sr. Matas, fa dues legislatures,
que són de 60 milions d’euros, 70. És que haurem de pagar, ho
repetiré, dins el 2013, 808 milions d’euros i el 70% d’açò són
préstecs que vostès van firmar l’anterior legislatura. Aquesta és
la realitat! I açò suposa que enguany tindrem 441 milions menys
per gastar. Com els hem d’explicar que tenim 441 milions
menys per gastar? I lògicament totes les administracions,
Govern, consells i ajuntaments s’han d’estrènyer el cinturó
perquè no hi ha doblers! Ho podem dir en anglès si volen, però
més fort ja no ho puc dir.

I si no hi ha doblers, totes les partides s’han de reduir. I a
pesar de tenir aquestes circumstàncies de fortes restriccions,
dedicarem 4 de cada 5 euros a sanitat, educació i a benestar
social. S’augmenta un 14% la partida de benestar social.
Augmentarem en 10 milions d’euros la partida de dependència.
Estam mirant per les persones! Qui no miraven per les persones
eren vostès, que durant quatre anys van deixar de pagar 1.500
milions d’euros a proveïdors i a petites empreses. 

(Alguns aplaudiments)

Açò també eren persones i aquí hi havia molta gent que va
anar al carrer! I vostès van triplicar l’atur, tampoc no eren
persones aquelles persones que van anar al carrer per culpa de
la seva gestió i de les seves polítiques? Mirin, no facem
comparacions perquè les comparacions són realment odioses.

Mirin, deia el Sr. Boned que nosaltres gastam més del que
ingressam. Miri, açò ho sabrem quan tanquem l’any i sapiguem
el dèficit que tenim i sabrem quina diferència hi ha entre els
ingressos i quina diferència hi ha entre les despeses. Aquesta és
la realitat. I li puc assegurar que el dèficit de l’any 2012 serà
molt menor que el del 2011 i menor que el del 2010. I
segurament, el Sr. Vicepresident ara em corregirà, estarem molt
prop de l’1,5% del PIB. I aquests pressuposts que avui debatem,
evitaran que l’any que ve ens disparem en despeses i ens
disparem en dèficit. I tancarem l’any amb un 0,7%. Si els anys
2010 i 2011 vam tancar l’any amb més de 1.000 milions d’euros
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de dèficit, l’any 2013 el tancarem amb 188 milions de dèficit.
Açò és gastar el que es té i no gastar més del que s’ingressa.

Ens parlen i continuen insistint que els pressuposts són
ilAlegals. Jo anim a la Sra. Mascaró, jo anim al Partit Socialista
perquè vagin allà on vulguin, que vagin als tribunals que
vulguin, que vagin al Tribunal Constitucional. Sra. Mascaró, la
Sra. Armengol li mostrarà el camí, fa poc que hi era, al Tribunal
Constitucional. Li demani per on hi van, quin passadís i quina
porta i no passi pena, protesti allà i hi faci les alAlegacions que
cregui oportunes. Aquests pressuposts són legals i les seves
acusacions d’ilAlegalitat són ja una cosa habitual. L’any passat
ja ho varen dir, enguany ho tornen dir i l’any ja puc assegurar jo
avui, ho tornaran dir, segur! Però no és així. Són uns
pressuposts perfectament legals.

Mirin, és que hauria de repetir tantes coses... Rallava el Sr.
Boned d’ineptitud per gestionar, rallava d’un pressupost que és
un autèntic desastre, rallava d’ilAlegalitats. Ens ha dit lladres per
mor de la targeta sanitària. Una altra vegada li ho torn dir, si
vostè creu que la targeta sanitària, el cost que té, allò que paga
l’usuari està per damunt del cost real que té, vagin als tribunals.
No hi ha cap problema, si vostès creuen que també és ilAlegal,
si vostès creuen que el Govern roba i, per tant, comet una
ilAlegalitat, comet un delicte, vagin als tribunals i defensin els
seus plantejaments. Però no ho faran, perquè açò no és així. La
targeta sanitària ha evitat molt de frau. Ja els ho vaig dir l’any
passat, amb una mateixa targeta, l’anterior, hi va haver cinc
parts en un any, d’una mateixa targeta. Açò ara ja no passa. I el
Sr. Thomàs que era qui ho havia de controlar, res feia per
controlar-ho. Ara sí s’han posat les mesures adequades per
controlar el frau a la sanitat.

Mirin, ja per acabar, la situació econòmica d’aquesta
comunitat és gravíssima. Repetesc, tenim 441 milions menys de
disponibilitat. Pagam 90.000 cada hora a les entitats financeres,
fruit d’una gestió que van fer vostès fa quatre anys. Aquesta és
la realitat i vostès haurien de ser conscients...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, haurien de ser conscients que aquesta realitat
ens condiciona enormement i que els pressuposts, per desgràcia,
han de ser absolutament restrictius i hem de ser restrictius en
despesa i, per desgràcia nostra, també suposen incrementar
ingressos a través d’impostos. Açò és el que tenim, aquesta és
la realitat. Per tant, aquest govern farà front a aquesta realitat,
sortirà endavant amb aquests pressuposts i intentarà fer viable
l’estat del benestar i fer viable aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara 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 final primera, modificacions de la Llei 12/12,
de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del
dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm.
9995, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9996, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final tercera, modificació de la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
econòmicoadministratives: RGE núm. 9673, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 9997, de modificació,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 9998, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final quarta, modificació de la Llei 9/1991,
de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament
d’aigües: RGE núm. 9704, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; RGE núm. 9999, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10000, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final cinquena, modificació de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm.
9703, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
9675, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
9674, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
10002, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10003, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10004, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10005, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10006, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10007, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final novena, modificació del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions: RGE núm. 10008, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10009, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final desena, modificació del Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: RGE núm. 10010, de supressió, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm.
10011, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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A la disposició final onzena, modificació de la Llei 7/2010,
de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 10012, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10013, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10014, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10015, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10016, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10035, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

A la disposició final dotzena, modificació del Decret llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques: RGE núm. 10018, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10019, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10017, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final tretzena, modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears: RGE núm. 10020, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final catorzena, modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears: RGE núm. 10021, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final quinzena, modificació de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012: RGE
núm. 10022, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final dissetena, modificació del Decret
112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles
estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la
gestió: RGE núm. 9685, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; RGE núm. 10023, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final divuitena, modificació del Decret
54/2002, de 12 d’abril, que regula les indemnitzacions per raó
del servei de personal al servei de l’administració autonòmica
de les Illes Balears: RGE núm. 9684, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10024, de modificació, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final dinovena, modificació del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE
núm. 9676, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vintena, modificació del Decret
34/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’Ens
Públic Servei de Salut de les Illes Balears: RGE núm. 9674, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vint-i-unena, modificació del Decret
83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis
generals del procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de
compatibilitat de les prestacions del sistema per a l’autonomia
i atenció a la dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i es crea la xarxa pública d’atenció a la
dependència de les Illes Balears: RGE núm. 9678, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 10025, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

A la disposició final vint-i-dosena, modificació del Decret
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la cartera bàsica de
serveis socials de les Illes Balears 2011-2014: RGE núm. 9679,
de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
10026, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final vint-i-tresena, modificació del Decret
51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instalAlacions de la depuració
d’aigües residuals: RGE núm. 9680, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10027, de modificació, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final vint-i-quatrena, modificació del Decret
62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control
intern que s’ha d’exercir a la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 9681, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vint-i-cinquena, normes de rang
reglamentari: RGE núm. 9682, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10036, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

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

A l’exposició de motius, RGE núm. 9687, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista.



2836 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / fascicle 1 / 18 de desembre del 2012 

 

A la resta de disposicions s’hi han presentat els vots
particulars següents: del Grup Parlamentari Socialista, a la
disposició final vint-i-sisena bis, a la disposició final vint-i-
sisena ter i a l’exposició de motius.

Defensa conjunta de les esmenes i vots particulars, té el torn
de paraula el Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu
minuts, Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Entram ara al segon debat d’aquest articulat, debat que
bàsicament és un nou debat sobre tributs de la comunitat
autònoma, però voldria començar amb el que suposadament
seria la darrera esmena i que va referida a l’exposició de motius.
Una esmena que tenim presentada que proposa substituir dues
paraules d’un determinat paràgraf d’aquesta exposició de
motius, i és el paràgraf en què es diu que “La prestació de
serveis públics essencials, com l’assistència sanitària, l’educació
i la protecció social continuen essent els eixos bàsics del
pressupost del 2013". Nosaltres, com que entenem que no és
correcta aquesta afirmació, proposam substituir les paraules
“continuen essent” per “haurien de ser”, perquè, efectivament,
haurien de ser eixos bàsics d’un pressupost, però no ho són, la
prova clara és el que passa en sanitat, en educació i en serveis
socials: greus problemes que tenen tots els usuaris, greus
problemes que tenen totes les organitzacions que treballen en
aquestes tres àrees.

Sense anar més lluny, dos exemples molt recents: per
incompliments del Govern amb les administracions insulars,
com els consells, avui mateix s’anunciava una plataforma
sociosanitària, la Plataforma sociosanitària d’Eivissa, que es
veuria obligada a tancar i deixar de prestar els serveis per
l’incompliment del consell insular, que ve provocat pel deute
que no atén el Govern amb aquest consell. Aquesta és la
preocupació d’aquests eixos bàsics; igualment que ho és per a
allò que necessiten, una necessitat fonamental dels ciutadans,
per exemple, que les navilieres, les empreses de transport
marítim, que presten el servei entre Eivissa i Formentera, ja han
anunciat que l’1 de gener es veuran obligades a cobrar
íntegrament el bitllet als residents i passaran de pagar 5 euros a
33, gràcies que el Govern, des del mes de març, no aporta ni un
sol euro ni acompleix la seva obligació. Aquesta és l’atenció
que tenen aquests drets bàsics i eixos bàsics del pressupost.

I passam directament, ara sí, al tema tributari, al tema
impositiu. En aquest segon debat hem de fer referència a moltes
noves taxes i a modificacions d’aquestes, i el Sr. Camps, abans,
ens intentava justificar la necessitat d’entrar en aquesta
modificació tributària perquè s’havia de fer front a despeses
necessàries i provocades indegudament per l’anterior Govern
socialista a la passada legislatura. I entre aquestes taxes s’ha
parlat d’una concreta, que era la targeta sanitària i a més s’ha
justificat amb la necessitat de mantenir aquesta taxa, que
proposam nosaltres que es derogui, perquè diu, ha dit el Sr.
Camps, ha evitat molt frau.

Jo voldria recordar als senyores i senyores diputats una cosa:
l’any passat, en el pressupost, en aquest mateix debat,
l’argument per incorporar la taxa per emissió de targeta
sanitària, segons la memòria econòmica, suposà, era que s’havia
d’emetre una nova targeta, una nova targeta amb un foto i un
xip que passaria a ser una targeta intelAligent, i això venia
desglossat, el cost de l’emissió d’aquesta nova targeta 10 euros
en total.

Sr. Camps, vostè ha anat a renovar alguna targeta aquest
exercici 2012, sanitària? No hi ha anat, veritat? Si hi hagués
anat sabria que a vostè l’obliguen a pagar 10 euros i que la
targeta que li donen és la mateixa que li donaven fins ara, que
no li donen la targeta nova que justifica la taxa de 10 euros. Per
tant, és o no és una estafa? I a més, vostè acaba de donar la raó
al Grup Socialista, que l’any passat els va dir: el control del frau
es pot fer amb la mateixa targeta, i vostè avui diu: hem reduït el
frau. Amb quina targeta? Amb l’antiga, amb l’antiga, sense
cobrar 10 euros. És una estafa, Sr. Camps, i vostès són uns
estafadors, els agradi o no els agradi!

(Remor de veus)

Miri, continuen dient, parlam que vostès tenen la necessitat
d’aquestes taxes perquè han de pagar aquest deute; que vostès
ara ja no fan les coses de la mateixa manera, que vostès són els
únics que varen haver de fer front a despeses innecessàries de la
passada legislatura. Miri, jo li llegiré dos breus apartats, Sr.
Camps: “pufos” del 2007, que el Govern, quan va arribar, el
Govern socialista, es va veure obligat a pagar perquè no estaven
pressupostats, IBATUR, 23 milions; Palma Arena, 39 milions;
Serveis Ferroviaris, 100 milions; CDI, hi vinculin caixa de
Cola-cao, 4 milions; Euro-bàsquet, organització d’aquest Euro-
bàsquet, 4 milions; total 170 milions, Sr. Camps, no 60 com
deia vostè, o més. Despeses del 2007, no pressupostades, que es
varen haver de pagar el 2008: Educació, nòmines, 37 milions;
Sanitat, nòmines, 57 milions; IB3, 30 milions; consells insulars,
25 milions; dèficit d’IB3, 70 milions; total 124 milions. I això
només són dos detalls: 124 i 170, vagi sumant, si són 50 o són
60, Sr. Camps, vagi acostumant-se a sumar tot el que ha de
sumar i no és més que una part.

(Alguns aplaudiments)

Miri, aquestes taxes que vostès posen, a més algunes són
greus, i començaré per aquestes. Vostès imposen taxes ara a la
revisió del grau de dependència i del grau de discapacitat, és
injust, a més d’innecessari. La reducció del dèficit no els obliga
a vostès a abusar dels que tenen necessitats, la reducció del
dèficit no els permet a vostès, no els hauria de permetre passar
per damunt d’aquests colAlectius que tenen necessitats, i és molt
greu cobrar 20 euros per a una persona que es veu en la
necessitat de revisar el seu grau de dependència o de
discapacitat. Això no es fa, Sr. Camps; vostès no tenen
sensibilitat amb els més necessitats, cap ni una.

Una altra proposta que nosaltres defensam per via
d’esmenes, la necessitat de modificar la taula de l’impost sobre
transmissions patrimonials. Em dirà, ja sé que em dirà, perquè
ho va dir en comissió, Sr. Camps, que nosaltres no sabem què
volem amb això, perquè primer proposàrem passar del 7 al 8 i
ara passam a un ventall que anam enrera, no; la progressió en la
política tributària l’hem defensada des del primer moment el
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Grup Socialista, cosa que no ha fet mai, mai, el Partit Popular,
que ara incorpora l’impost de patrimoni, perquè no té més
necessitat, perquè no té més remei, perquè té necessitat, i ara,
després d’un any de negar-ho sí ho fa. Però a la resta vostès no
posen progressió suficientment clara perquè realment qui més
té sigui qui més pagui, no, vostès continuen mantenint,
prioritzant i defensant els que més tenen i castigant els que
menys paguen. I aquesta distribució que fan vostès del ventall
nou de transmissions patrimonials és un altre clar exemple
d’aquesta falta de progressió.

També proposam que s’elimini la modificació del cànon de
sanejament d’aigua i ho proposam perquè és una nova injustícia.
No és ver que vostès apliquin directament progressió també
damunt aquesta taxa, en funció del consum, perquè aquest
cànon té dos punts a tenir en compte: una quota fixa i una quota
variable, i vostès modifiquen la quota variables que va en funció
de la despesa, però el que no diuen clarament és que
incrementen un 10% la quota fixa, que afecta a tots,
independentment del consum, a tots, alts consumidors, grans
consumidors i al petit consumidor de les famílies, 10% més.

També plantejam esmenes referides, una proposta que es fa
a aquest articulat i és la possibilitat que per via de concessió
cercar més aprofitament a béns públics concretament, els
corresponents a l’àrea de l’ib-salut, de sanitat. Nosaltres amb
l’esmena l’únic que proposam i que intentam és assegurar-nos
que aquest aprofitament sigui el correcte i que no anem
continuant perjudicant el pacient, com es fa des de Salut, i no es
continuïn aprofitant els que més tenen d’allò que és públic. Per
tant, el que proposam és intentar assegurar que no hi haurà
aprofitament sanitari privatiu d’aquests béns públics de l’ib-
salut. És molt simple l’esmena i crec que molt coherent, per tant
la tenguin en compte a l’hora d’intentar pensar si en poden
aprovar alguna.

I passaré ara a una esmena, a un grup d’esmenes, que són en
total 8 esmenes, que fan referència a modificacions de decrets.
Són totes, i que nosaltres proposam que se suprimeixin aquestes
disposicions finals que afecten aquestes modificacions, són totes
modificacions de decrets, com dic, i en demanam la supressió
perquè amb aquestes disposicions vostès fan deixadesa de la
potestat reglamentària que correspon al Govern, tal com
assenyala l’Estatut d’Autonomia i fins i tot la pròpia Constitució
Espanyola. Vostès eviten haver d’acomplir el procediment que
es preveu a la Llei de govern per aprovar reglaments, eviten
tramitació administrativa i haver de dur a terme els informes
preceptius dels òrgans estatutaris i altres òrgans
d’assessorament, de representació i consulta, i per això
proposam que aquestes 8 disposicions finals siguin suprimides.

I per anar acabant, dir-li que proposam també una nova
disposició final que va en coherència amb algunes esmenes que
teníem a l’anterior debat, referides al complement específic, per
exemple. I record que vostè, Sr. Camps, en comissió em va dir
molt clarament que aquesta llei de pressuposts no era la llei
oportuna per proposar modificacions o controls o sostres a
aquests complements específics, que això era un tema de funció
pública. Siguem coherents, Sr. Camps, aquesta esmena el que
proposa precisament és modificar la Llei de funció pública per
poder adoptar aquestes limitacions del sostre d’aquests
complements com el complement específic. És molt senzill, el

que vostè reclamava és a una esmena posterior, és una cosa tan
senzilla com això.

Dit tot això, i veig que ja he acabat el temps, no m’estendré
més, simplement dir-los que efectivament vostès amb aquests
pressuposts, amb aquest articulat castiguen novament per via
impositiva aquells que menys tenen, incrementen totes aquelles
taxes que han pogut, no és cert que els nous imposts tenguin cap
caire ecològic de res, tenen tant una cosa com l’altra purament
i simplement un afany de recaptació perquè vostès han dit que
no en tenen prou i han de cercar com fer-ho. Però, novament,
deixen de banda la necessària progressió en la política tributària,
no ho fan, incrementen taxes per a tothom; no estableixen cap
tipus de bonificació; el que han fet és eliminar i derogar
determinades bonificacions, fins i tot a aquells que ho han fet
abans resulta que vostès els han derogat també una deducció i
bonificació que hi havia per a empresaris, per a autoocupació,
aquests empresaris, petits empresaris que tant els preocupen a
vostès ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab, Sr. President. ... resulta que ara ja no els preocupen
perquè els beneficis que tenien per a aquesta autoocupació
vostès els ho derogaran amb la votació que faran avui.

Siguin sincers, intentin incorporar alguna esmena perquè
aquest pressupost, que realment és un desastre, necessita moltes
millores i amb alguna no s’arreglarà, però seria un detall, encara
que suposam que no tendran aquest detall amb nosaltres.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, no m’ha dit res de
l’esmena que li he proposat de fer-la conjuntament, referida a
les pagues extres. Si li interessa, demanaríem un recés i la
podríem tirar endavant.
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En aquest segon bloc d’esmenes a l’articulat les primeres
esmenes que hi tenim fan referència al cèntim sanitari i com que
ja n’he parlat abans les don per defensades.

Després, el Govern del Partit Popular, que havia d’abaixar
els imposts i ara no només els apuja sinó que en crea de nous,
proposa una modificació de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. Nosaltres no hi estam
en contra, però sí demanam una major progressió, que els que
tenen menys els rebaixem l’índex i l’apugem per als de dalt. I
m’agradaria que almanco es pronunciàs sobre això, que sí, que
podríem recaptar el mateix però en funció del que té cadascú.

I en el mateix de la progressió i de pagar a uns preus
raonables, ve el tema del cànon de l’aigua. A nosaltres ens
pareix positiu la introducció de la progressió, però és que no
només ens preocupa el 10% que apuja la quota fixa, sinó que el
fet amb trams, així com han establert els trams de la quota
variable, farà que el consum normal d’una família de quatre
persones el 2013, dos adults i dos infants, es dispari un 57%; jo
he fet els comptes i una família normal pot arribar a pagar, de
cànon d’aigua pagava uns 17 euros enguany, ha pagat, i el 2013,
amb els trams que vostès posen, pot arribar-ne a pagar 37.

Clar, 20 més de cànon d’aigua, un centenar dels envasos
perquè a moltes zones, especialment de Mallorca, l’aigua que
ve, l’aigua corrent que deim, no és saludable, i han de comprar
envasos, i hi afegim els envasos que té previst fer pagar el Sr.
Aguiló, jo no sé si és que pretenen que a final de mes la gent
s’hagi dutxat poques vegades o que es facin net amb vinagre,
però l’aigua haurien d’abaixar una miqueta, crec que estaria bé
que fessin un esforç per acostar-se a la nostra esmena.

Igual que amb el tema del cànon als ajuntaments; és que,
vostès no és que no vulguin gastar més, és que volen llevar-ho
als ajuntaments. Ara resulta que aquella tasca que fan els
ajuntaments, en nom del Govern, que és mantenir algunes
depuradores, que els donava dret a cobrar per aquest
manteniment i per les obres que havien de fer, ara el dret queda
reduït dependent de la disponibilitat pressupostària del Govern.
Què vol dir dependent de la disponibilitat pressupostària? Idò,
jo, si fos un ajuntament que tengués una depuradora, demà
mateix li duria les claus al Sr. Bauzá. Arregla’t! T’estan fent
una feina i a sobre nosaltres l’hem de ... Per favor! I això és
aquest gran suport als ajuntaments que fan vostès.

Referent a les taxes, bé, hi ha un maremàgnum de taxes; n’hi
ha alguna que, sincerament, ara haver de cobrar a una barca que
sigui a Cala Nova o a un port de les Illes, haver-li de cobrar
l’aigua i el llum, que tal vegada és allà perquè ha d’anar a fer
unes tasques humanitàries o perquè uns voluntaris que ajuden
a l’administració, sincerament això a l’administració no li
repercuteix en res i, en canvi, a una entitat sense afany de lucre
sí que li suposa unes despeses que pot destinar a altres coses.
Crec que aquí sincerament que s’han passat ja com a de rosca.

Això de cobrar 20 euros per revisar el grau de dependència
o el grau de discapacitat o per apuntar-se al Registre de Parelles
Estables, però vaja, sobretot per revisar el grau de dependència
o el grau de discapacitat, ens pareix, sincerament, de jutjat de
guàrdia.

Com ens pareix també una mica ridícul, per no dir una altra
cosa, anar a passejar per un espai públic que s’ha comprar amb
doblers públics, els ciutadans de les Illes Balears hagin de tornar
pagar. Nosaltres podríem estar d’acord que si en aquests espais
s’hi fan activitats lucratives o activitats privades d’algun sector
que diu, mira, ara hi vull anar a fer la primera comunió de la
meva criatura, se’ls cobri, però per anar a caminar per un espai
públic em sembla una mica exagerat.

Sí que mantenim el suport a algunes altres que no hem
esmenat, però allò que sí és cert i ho mantenim i ho repetim i ho
reiteram és que tanta seguretat jurídica tenen vostès, tan segurs
estan que si permetessin un petit informe dels lletrats d’aquesta
cambra s’hauria acabat la història, però prefereixen mantenir-la,
fer gastar doblers a la gent disposada a anar als jutjats i quan hi
hagi resposta vostès segurament ja no governaran, però els
ciutadans hauran pagat i hauran patit molt. Crec que tenen
majoria absoluta suficient per permetre un informe sobre aquest
tema. Per tant, nosaltres continuam insistint en l’informe sobre
aquest tema i continuam demanant la supressió d’altres taxes, de
moltes de les que s’han posat.

Llei de subvencions. És curiós perquè el Partit Popular no
vol donar subvencions, du un any i mig dient que s’ha acabat la
cultura de la subvenció, però ara modifica la llei per fer més
fàcil donar subvencions a dit sense que ningú no se n’assabenti.
Què passa?, que passam de la cultura a la dictadura de la
subvenció?, si ets dels meus en tendràs i si no ho ets, no? És així
que anam? Tanta transparència, tanta seguretat, Sr. Camps!,
tanta, tanta, tanta prudència, arribam fins aquí. 

Com, per exemple, allò que no podem gastar allò que no
tenim, no podem gastar el que no tenim i no hi pot haver dèficit,
és tan així que no hi pot haver dèficit que la llei actual diu que
si una empresa pública té dèficit la conselleria corresponent està
obligada en dos anys a haver d’eixugar el dèficit. Ara, a l’època
en què el dèficit és l’obsessió, en què s’ha d’eliminar dèficit, a
les empreses públiques no importarà eixugar-ho en dos anys, ho
podem fer en cinc i el Govern en podrà autoritzar més, com
quedam?, hi ha d’haver dèficit o no hi pot haver dèficit?, o
només n’hi pot haver on no s’assabentarà segons qui? És ridícul.
El fet és ridícul, Sr. Camps, és fer el ridícul. 

Com és ridícul i més que ridícul, una acció cínica i insultant
als treballadors, el fet que a partir d’ara als òrgans unipersonals
d’aquestes empreses públiques es puguin contractar directament
sense que estigui previst als estatuts. El Sr. Company, ara em
sap greu que no hi sigui, enviarà a l’atur un munt de treballadors
d’Espais de Natura i d’IBANAT, però podrà contractar càrrecs
de confiança sense que estigui previst als estatuts i sense
encomanar-se a Déu ni a ningú, eh?
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No podem gastar? Això és l’austeritat? Això és la
prudència? Sí, la seva, perquè no la dels ciutadans, no se la
mereixen els ciutadans baldament els votassin, eh?, no se la
mereixen.

I, per acabar-ho d’aclarir, si a més a més necessiten personal
directiu professional per ser elegit o per ser contractat ja no
necessitarà demostrar ni competència professional ni
experiència. Això, Sr. Camps, ho diu la llei, li sembla bé, a
vostè? Sí. La veritat és que a nosaltres... comprendran que
aquestes modificacions suposen una expressió -com li deia- de
cinisme cap als treballadors acomiadats i cap a la societat en
general.

Per tant, mantenim les nostres esmenes i els recordarem un
dia sí i un altre també, perquè això no és herència, això es
posarà en marxa a partir de dia .

Dins tot aquest maremàgnum de disposicions de la llei, el
Govern es marca com a una obligació un nou projecte de llei de
finances molt aviat. La veritat és que crec que amb un text refós
bastaria i sobraria, però sobretot si el Govern vol fer lleis noves,
crec que en aquesta terra li seria molt més rendible que en lloc
de fer una nova llei de finances preparassin un esborrany d’un
règim especial de les Illes Balears, que el 2014 l’hauríem de
tenir. Per tant, el 2013, en lloc de fer una nova llei de finances,
dediquin el temps a un nou règim especial de les Illes Balears,
que els ciutadans segurament en treuran bastant més de profit.

Dins medi ambient hi ha també... dins medi ambient no, hi
ha un article de la llei que parla que les empreses relacionades
amb medi ambient es poden ajuntar, nosaltres en això hi estam
d’acord, ens sembla bé que s’ajuntin per exemple INESTUR i
IBANAT. El que no ens sembla lògic és que s’acomiadi el
personal i s’eliminin programes, perquè eren unes feines que es
feien, i necessàries per al manteniment d’aquests espais
naturals, sobretot mantenint els directius. Vull dir, allò lògic
quan es fusionen dues empreses és si fan feines diferents que les
feines continuïn i si hi sobra algú, hi sobren els directius.

Finalment -i ja acab- don totes les altres per defensades, però
m’he de referir a dos temes de la Radiotelevisió de les Illes
Balears. Encara no ens han explicat per què modifiquen un tema
de publicitat dins la Radiotelevisió de les Illes Balears, nosaltres
continuam insistint que això és la primera passa de la
privatització total. Per tant, necessitam explicacions i sobretot
necessitam explicacions, Sr. Camps, vostè que ens diu que no
podem gastar allò que no tenim, que no hi pot haver dèficit, que
l’hem de reduir, m’agradaria que m’explicàs per què justament
un article d’aquests que estava previst a evitar dèficit a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, aquell que deia que
si superava un 3% del dèficit el gerent i el Consell de Direcció
se n’anaven fora, per què el suprimeixen, perquè aquí també hi
ha dèficit i ningú no ens ha explicat encara on han anat els 10
milions d’euros de dèficit de la televisió pública d’aquestes illes
i estan acomiadant personal.

Per tant, amb el dèficit, Sr. Camps, hauria de ser una
miqueta coherent, coherent, no importa tirar els doblers, és
evident que no li demanam tirar els doblers, però a vegades val
més una miqueta més de dèficit i bastant de benestar per als
ciutadans i vostès no hi pensen gens en els ciutadans, Sr.
Camps, estan obsessionats...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...amb el dèficit i així el món no avança.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Pons... perdó, Camps, el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Obsessionats amb el dèficit, és
evident que qui no estava obsessionat amb el dèficit eren els
partits que ara avui són a l’oposició i precisament perquè no
estaven obsessionats amb el dèficit varen gastar més del que
tenien, varen deixar un dèficit descomunal i un endeutament
descomunal que ara ens condiciona aquests pressuposts.

Mirin, aquesta part del text articulat fa referència als imposts
i ara faré una reflexió sobre aquests imposts que en aquests
pressuposts preveuen els seus ingressos, però que lògicament no
tenim la llei que els desenvolupa. Aquests imposts són l’impost
sobre envasos de begudes, que es preveuen uns ingressos de 35
milions, l’impost sobre el dany mediambiental produït per
l’utilització de vehicles de lloguer sense conductor, amb uns
ingressos de 15 milions prevists, i l’impost sobre el dany
mediambiental causat per les grans àrees de venda, 8,5 milions
d’euros d’ingrés previst.

Amb aquests pressuposts feim la previsió dels ingressos,
perquè precisament és en els pressuposts on hem de fer les
previsions i feim les previsions d’ingressos d’uns imposts que...
Sr. Boned, la Sra. Mascaró, no es preocupin perquè la llei que
desenvoluparà aquests impostos s’aprovarà dins el pròxim
trimestre, i aquests imposts entraran en vigor com a mínim vuit
mesos abans que acabi aquest any 2013, perquè els ingressos
prevists, els ingressos pressupostats estan pressupostats en
funció d’aquests vuit mesos de l’any 2013.

Aquests pressuposts suposen una autèntic reforma fiscal per
a aquesta comunitat autònoma. Hem de tenir en compte que els
ingressos per via impositiva a Balears s’havien basat
fonamentalment i durant els darrers anys en un impost, l’impost
de transmissions patrimonials. Un impost que, lògicament ara
amb la crisi que ha tocat molt fortament el sector de la
construcció i el mercat immobiliari, va sofrir una notable
disminució. És per açò que es fa imprescindible una reforma
fiscal a fi de suplir aquesta baixada d’ingressos d’aquest impost
i, per tant, crear noves figures impositives, recuperar també
l’impost de patrimoni, crear noves taxes i incrementar els
cànons de sanejament o el mateix impost de transmissions
patrimonials.
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Aquesta és bàsicament la reforma fiscal que es proposa en
aquests pressuposts, una reforma fiscal que pretén ser
pràcticament innòcua per a les classes mitjanes i les més
desfavorides, una reforma fiscal que grava activitats que causen
danys mediambientals, que creen noves taxes i creen noves
taxes perquè estam convençuts que és necessari repercutir entre
els usuaris dels costs dels serveis i evitar així que siguem tots
els ciutadans que sufraguem amb els nostres impostos els
serveis que només utilitzen determinats ciutadans.

Una reforma fiscal que recupera -com ja he dit- l’impost de
patrimoni que ara es gravarà com sempre demanava el partit de
l’oposició, gravarà als que més tenen, i amb el qual es preveu un
ingrés d’aproximadament uns 24 milions d’euros que, per cert,
l’impost de patrimoni que era la seva única gran proposta
impositiva, són 24 milions d’euros, tampoc no ens soluciona
massa coses.

En qualsevol cas, s’aprova també una pujada del cànon de
sanejament, un increment dels ingressos prevists de 12 milions,
amb un augment d’un 10% de la quota fixa. Es fixa també una
tarifa progressiva pel que fa a la quota aplicable als habitatges
i establiments hotelers i s’intenta no afectar el primer tram de la
tarifa, el qual manté el gravamen actual a fi de no repercutir o
agreujar el petit consum.

És una reforma fiscal imprescindible per augmentar uns
ingressos que van en descens i és una reforma fiscal necessària
per poder mantenir els serveis sanitaris i educatius bàsics,
perquè vostès, quan reduïm en la despesa i retallam en sanitat,
en educació, estan en contra, quan incrementam ingressos per
via impositiva també estan en contra. Si augmentam ingressos,
en contra; si davallam despeses, en contra; vostès, quina
alternativa tenen?, què volen fer vostès?, què farien si
governassin? Volen via imposts, sí o no. Volen davallar
despeses, sí o no? Vostès s’han d’aclarir. No poden estar en
contra de tot.

És una reforma fiscal -repetesc- que suposa demanar un
esforç addicional a determinats sectors empresarials i a
determinats colAlectius, però que té un caràcter temporal, de
manera que a mesura que la situació de tresoreria ho permeti es
puguin anar reduint i fins i tot eliminant aquests imposts, com
és el cas per exemple de l’impost de patrimoni que com ja s’ha
dit tendrà un àmbit temporal d’aplicació de dos anys.

En tot cas, és evident, és evident i ho torn repetir perquè és
a dir, sembla que no ho entenen, si dins l’any 2013 no
s’haguessin de pagar als bancs més de 808 milions d’euros, als
bancs, a les entitats financeres, per préstecs que vostès varen
contractar, avui no parlaríem d’increment d’imposts, si no
tenguéssim un deute heredat tant voluminós, un deute generat
no per fer inversions noves, vostès no varen fer inversions
noves, vostès varen gastar l’endeutament per despesa ordinària.
Si açò no ho haguessin fet, avui no parlaríem de reduir la partida
de sanitat o d’educació. Avui i els propers anys sofrirem les
conseqüències d’una legislatura en què no es va mirar prim en
la despesa, es va estirar més el braç que la mànega i es va
endeutar aquesta comunitat a un nivells que els nostres néts
encara ho pagaran i, tot i que als partits de l’oposició no els
agrada sentir-ho, aquesta herència rebuda condiciona aquests
pressuposts i ens obliga a prendre determinades mesures que en
condicions normals mai no haguéssim pres.

Algú podrà dir que hem canviat d’opinió i sobretot ho
podran dir en el cas claríssim de l’impost de patrimoni, en què
a mi particularment em va tocar reiterades vegades defensar la
seva no-aplicació. Ho vull deixar molt clar aquí, particularment
no he canviat d’opinió, continuo pensant el mateix i ho dic clar
i llampant: en condicions normals jo mai no hagués aplicat
l’impost de patrimoni, tampoc no hagués creat nous imposts ni
augmentaria l’impost de transmissions patrimonials, ni el cànon
de sanejament, si tenguéssim condicions normals, però es que
no tenim condicions normals. Tenim 441 milions d’euros menys
de disponibilitat pressupostària dels que tenien vostès l’any
2010. Si avui tenim una situació de tremenda crisi econòmica i
de tremenda tensió de tresoreria, grans situacions
extraordinàries per tant, hem de prendre decisions
extraordinàries i en contra dels nostres principis avui aprovam
una sèrie de mesures com són la pujada d’imposts i la creació
d’altres.

Fent referència a les esmenes dels partits de l’oposició,
m’agradaria fer referència a l’impost de transmissions
patrimonials. Mirin, en aquests pressuposts el que es fa és pujar
el tipus mínim del 7 al 8% i mantenir un escalat fins al 10%, que
és el tipus reduït d’IVA. Ara, el PSOE ens proposa en canvi fer
un escalat del 7 fins al 12, el PSM del 7 fins al 10, les
diferències tampoc no són massa grosses. El que sí és una gran
diferència és el que proposava el PSOE fa sis mesos al que
proposa ara. Fins ara proposava un tipus únic del 8%, ells i tant
demanen progressió, els que ells demanaven era un tipus únic,
sense aquest tipus de progressió, açò era el que volien, i ara que
el PP aplica aquest tipus del 8% i el va progressiu fins arribar al
10% no els va bé, hi estan en contra.

En fi, ja els ho vaig dir a la comissió, aquí no importa tant
quina és la proposta que un fa, sinó qui fa la proposta i en aquest
cas, quan la proposta és del PP sempre té el vot en contra de
l’oposició. És així i ho tenim assumit i no passa res.

Em vull referir també ara a les esmenes relacionades amb les
taxes per a la revisió de graus de dependència i de discapacitat.
Aquí s’ha d’aclarir que les revisions ordinàries, tant les de
dependència com les de discapacitat, continuen sent gratuïtes,
açò si, aquells que vulguin una revisió addicional hauran de
pagar una taxa, però les revisions ordinàries són gratuïtes.

I ja m’agradaria no haver de posar noves taxes ni haver de
pujar imposts, ja m’agradaria no haver de reduir en sanitat ni en
educació, però la realitat és la que és, la realitat és la que és per
molt que vostès no ho vulguin entendre.
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Tenc molt poc temps. Rallaré també de les subvencions.
Mirin, el que s’aprova amb el text articulat no és per donar
subvencions a dit de manera més fàcil. El que es pretén amb la
disposició final novena és delimitar d’una manera més precisa
tots els supòsits en què, per les característiques del beneficiari
o de l’activitat subvencionada, no té sentit una convocatòria
pública. Es tracta d’aplicar mesures de major control, ja veig
que pel que sembla al PSM açò del control els molesta, però són
mesures de més control i, a més a més, totes aquestes
subvencions s’han d’autoritzar prèviament pel Consell de
Govern, precisament per tenir un major control.

Deia..., a una esmena de l’anterior debat, el PSOE proposava
que tinguéssim l’autorització del Consell de Govern les
subvencions de més de 30.000 euros. Sr. Boned, totes les
subvencions directes han de passar pel Consell de Govern, totes,
les de més de 30.000 i les de menys de 30.000.

Per últim, dos minuts, un i mig...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

M’agradaria fer una referència a la disposició final onzena
que incomprensiblement ve esmenada pel PSM i que
precisament el que pretén és un major control dels cabals
públics. Aquesta disposició ve a dir que si un ens del sector
públic instrumental té un dèficit, aquest s’haurà de cobrir a
càrrec dels crèdits pressupostaris de la conselleria on estigui
adscrit aquest ens i és veritat que abans eren dos anys i ara es
poden anar cobrint durant cinc anys amb un mínim d’un 20%,
però és que abans, el que es feia i els ens instrumentals el que
feien era recórrer al crèdit i recórrer als préstecs i per açò ens
trobam moltes empreses públiques que tenen un endeutament
enorme. Açò s’evitarà amb aquesta disposició final onzena,
s’evitarà que els ens públics instrumentals vagin al finançament
del crèdit bancari, com ja era habitual en els darrers anys.

Ja no tenc més temps i, de moment, ho deixarem aquí
esperant la següent intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica, i per cinc minuts, en
nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Joan
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Començarem ràpidament que compta
el rellotge. Sr. Camps, vostè parlar d’obsessió del dèficit, supòs
que vostè sap qui té obsessió pel dèficit, no som nosaltres, són
vostès efectivament que tenen aquesta obsessió. Miri, jo li
explicaré molt clarament, quan nosaltres parlam que vostès
tenen aquesta obsessió pel dèficit és que fins i tot al final, amb
els seus arguments i amb els seus càlculs, s’equivoquen quan
parlen d’això. Vostè també en la seva intervenció en algun
moment ha fet referència que aquesta nova revisió, aquesta
revisió de la política tributària té com a objectiu el compliment
del 0,7 de dèficit per a 2013. Jo li diré una cosa, Sr. Camps,

recordi que la previsió inicial adaptada a aquest 0,7 era de 188
milions d’endeutament nou per dèficit, 0,7. Li record que
vostès, per via d’esmenes, han modificat aquesta xifra i l’han
duit a 19 milions més, 19 milions que si vostès d’una manera
clara no troben com a ingressar-ho per via d’ingrés corrent
només van a incrementar aquest dèficit. Per tant, vostès, amb les
seves esmenes, entre d’altres coses, el que proposen o el que
provocaran serà un increment del dèficit previst perquè l’havien
calculat en base a unes xifres que ara s’han vist obligats a
modificar. 

Però continuam amb el dèficit. Em diu vostè també que la
situació que ve d’enrere venia d’una mala gestió i que gràcies
al que vostès fan ara sí podrem arribar a aquest dèficit perquè
s’ha de controlar l’endeutament. Miri, li vull dir molt clarament,
les amortitzacions previstes cada any res no tenen a veure amb
la seva feina, Sr. Camps, ni amb la feina d’aquest govern, és
completament circumstancial, provenen de calendaris
d’amortització de cada una de les operacions de crèdit vigents.
No tenen vostès cap mèrit. Ara, això sí, algun mèrit sí tenen i ha
estat que alguna afectació han tengut sobre el sector públic, la
seva feina, hi ha hagut una reducció d’amortitzacions per al
proper any en aquest sector públic i l’han aconseguit vostès
negociant amb els bancs, però uns bancs que han obligat la
comunitat autònoma a refinançar operacions antigues
d’endeutament pujant exageradament els preus. Això és
l’aportació que en aquest dèficit, en aquest endeutament, fa
aquest govern i el seu grup Popular.

Ens diuen també que els ingressos vostès els tenen prevists
i que són per vuit mesos, miri, Sr. Camps, li sona això, li sona
això, és el power point que el Govern va utilitzar per presentar
el pressupost, en aquest power point ningú, ni en els dies
posteriors, no va fer cap referència que aquests nous imposts
fossin per vuit mesos, ningú, varen començar a parlar-ne quan
se’ls va dir que vostès cometien una ilAlegalitat amb aquests
pressuposts, varen començar a parlar-ne llavors. I la prova més
clara, també, que vostès no saben per on van amb els ingressos
i que van a salt de mata, és que aquí mateix, en aquesta
presentació, li posaré dos exemples, transmissions patrimonials,
de les quals parlava vostè, anunciaren al voltant de 39 milions
d’euros d’increment de recaptació per aquest concepte, però
llavors, en canvi, arriben els pressuposts al Parlament i ens
trobam que la variació d’increment per aquest concepte són 92
milions d’euros. Com quedam, Sr. Camps? Com quedam? Quan
tenen la raó? O quan diuen mentides? Perquè està clar que la
veritat els dos dies no l’han dita. I un altre exemple, el cànon de
sanejament del qual parlàvem, vostès aquí anunciaren millora
de 12 milions de recaptació, en el pressupost hi ha més de 31
milions. Sr. Camps, els que manipulen ingressos són vostès. 

Miri, la reforma fiscal de mediambiental no té res,
absolutament res, ni tan sols aquest impost específic que vostès
diuen que sí és mediambiental, com el dels envasos, perquè diu
que ho pagaran aquells que treuen el negoci, no, no, no sigui
ilAlús, Sr. Camps, ho acabarem pagant tots els ciutadans, el
ciutadà que vagi a comprar un envàs haurà de pagar l’impost
que vostès han posat, no el paga l’empresari, l’empresari serà
qui aportarà al Govern, però qui ho pagarem serem tots els
ciutadans quan anem a comprar. No enganyin, no manipulin. 
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El cànon de sanejament, saben què fan vostès? Vostès es
basen en la quota variable, però reconegui que ha incrementat
el 10% la quota fixa que ens afecta a tots, no als grans
consumidors, ja li ho he dit abans. 

Diu que estam en una situació complicada perquè nosaltres
no férem gaire cosa, jo li recordaré una cosa, vostès el 2010
rebutjaren una proposta nova tributària que afectava determinats
imposts, que era clarament progressiva i que hagués permès no
arribar a la situació que es va arribar quan vostès arribaren, i la
que vostès diuen que trobaren. Hagués bastat que vostès
haguessin votat a favor d’aquesta proposta, cosa que no feren i
ens reclamen a nosaltres que no podíem fer perquè no teníem la
majoria parlamentària suficient per fer-ho. Vostès
s’encarregaren de rebutjar aquella proposta. 

Per acabar, sobre l’impost de transmissions patrimonials.
Em diu que és progressiu, però és que no ho és progressiu, Sr.
Camps, no ho és perquè el que vostès fan és que afecta
mínimament per sobre, però afecta molt, molt, molt per sota
perquè duen el 8% en els valors fins a 300.000 euros, per la qual
cosa tots els habitatges de 100.000, 90.000, 80.000, 120.000 que
són els que la gent cerca i ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta.

... aquests tendran un punt més. I la resta va molt poc enllà
del 10. Tenguin en compte la nostra taula que realment és
progressiva.

Per acabar, les propostes del PP no es voten en contra
perquè siguin del PP, no. Li record qui fa això, el seu grup
parlamentari, Sr. Camps, vostès ho fan, vostès rebutjaren durant
un any sencer l’impost de patrimoni proposat pels grups de
l’oposició i arribarà a aquest pressupost i com abans era de
l’oposició votaren en contra i ara l’inclouen vostè al pressupost.
Qui és demagog i qui és que fa el que no diu? Vostès, vostès, no
l’oposició. 

Per acabar, ara definitivament, sobre el tema de la
dependència i dels discapacitats, únicament, és molt trist que
hagi d’acabar vostè amb comentaris d’aquest tipus sobre això,
perquè vostè dóna, o interpreta, que la persona que es veu
obligada a reclamar la revisió del seu grau de discapacitat o de
dependència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... sí, ho fa per gust, perquè li agrada, no, si una persona té
un grau de discapacitat, té un accident i necessita reclamar que
es revisi el seu grau vostès li cobraran 20 euros. Això no es fa
per gust, vostès sí ho fan per gust, castigar els més necessitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca la Sra. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Camps, és veritat que no
estam obsessionats nosaltres pel dèficit, els que ho estan són
vostès fins el punt d’inventar-se una llei, se’n recorda que varen
fer una llei que li permetrà tenir 325 milions d’euros dins el
pressupost de 2012, que no són doblers, només són números, i
farà que tenguem un pressuposts fantàstic, però de doblers cap
ni un de més, però quedarà bé davant Europa i davant Rajoy i
per ventura aspiren a ser ministres alguns, jo evidentment no. 

De totes maneres, en qüestions de dèficit Europa va donar
uns terminis més amplis al Sr. Rajoy i li reclama que doni més
flexibilitat a les comunitats autònomes. Per tant, tan malament,
tan malament no anam quan demanam relaxar el tema del
dèficit, no tenc res a veure jo amb la Sra. Merkel, però ella
també ho troba que no s’ha de fer tan així. Per tant, qualque
cosa hi ha que vostès tampoc no fan bé. 

Ens ha parlat molt d’aquests imposts, que necessitam fer
creure la gent que és del millor que hi ha, del millor, i ara fan
una autèntica reforma fiscal, diu vostè, efectivament fan una
autèntica reforma fiscal que volíem començar a fer el 2010, però
vostès no varen voler, no varen voler, no només hi havia la
recuperació del patrimoni, hi havia un impost ambiental que era
vertaderament un impost ambiental i hi havia tota una sèrie de
coses que el seu grup, oh!, 2010, dèficit el 2010? Si els
haguéssim escoltat ens tirarien pedres a tots pel carrer perquè no
haguéssim pogut pagar res. Per tant, hauria de ser un poc més
seriós.

I que aquesta reforma fiscal és innòcua per a les classes
mitjanes, Sr. Camps, jo no sé a casa seva si coneix com està la
situació econòmica de casa seva o si coneix persones amb un
sou normalet, però si només d’aigua han de pagar 120 euros
cada mes i tot el que els ve després, sí, sí, la gent que s’ha de
comprar l’aigua pagarà uns cent euros mensuals i llavors posi el
cànon, ja em dirà. S’han convertit en uns escurabutxaques, estan
tan obsessionats amb el dèficit que van a les butxaques dels
ciutadans.
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Això que la reforma fiscal és per a sanitat i per a educació,
és que era per sanitat la lleven i per a educació, quina reforma
fiscal va per a educació? Perquè vostè em va dir que el cànon
d’aigua, però el cànon d’aigua és per a sanejament d’aigua no
és per a educació. Per tant, convendria no dir massa mentides
als ciutadans. 

I les taxes pels usos dels espais naturals, miri, tal vegada
aniria bé, si diu, no, no, és que cobraran més, però els tendrem
millor, hi haurà més itineraris, els boscos estaran molt més
cuidats, però si treuen al carrer tots els que hi fan feina, no
tendrem ningú per fer-hi feina i cobrarem a qui és seu, perquè
és dels ciutadans, per anar-hi a passejar. Una mica de
coherència política seriosa.

En condicions normals, diu, tendríem 441 milions d’euros
més, condicions normals a què es refereix?, a un govern normal
que se’n va a Madrid i exigeix que es compleixi la Constitució,
que es compleixi el Reglament de règim especial, que es
compleixi l’Estatut i dins el pressupost de l’Estat hi hagi més
doblers per a les Illes Balears? Són aquestes les condicions
normals? On són les inversions estatutàries de 2011 i de 2012?
On són? A reduir dèficit del Sr. Rajoy. On són els devers 300
milions d’euros de carreteres que ens deuen? Que aquests sí que
anirien bé perquè anirien a la caixa comuna perquè ja estan
gastats. On són aquests? Diu que n’hi ha 92 a alguna banda
aquell senyor, però enlloc dels pressuposts de l’Estat no diu que
vénen aquests 92 milions, aquests anirien bé per llevar tensions
de tresoreria, Sr. Camps.

No importa la proposta qui la faci, què diu i no qui la fa, el
Partit Popular ens té ben avesats. El que no m’ha contestat és el
tema de la privatització d’IB3, el tema de la privatització d’IB3
i per què li pareix bé que IB3 pugui tenir dèficit, més d’un 3%,
perquè fins a un 3% li permet la llei. Per què li pareix bé? Ningú
no ens ha dit perquè pareix bé això. Per què IB3 pot tenir
dèficit, però també s’han d’acomiadar els treballadors que fan
feina? Per què? Què tenen a guanyar vostès amb això? Ens ho
explicarà? Sí? A veure si serà veritat.

Les mesures de control per a les subvencions, miri, això ja
està vermell i no hi vull entrar. Sí que vull entrar en els 808
milions d’euros que pagam als bancs. 31 de desembre de 2011,
papers signats pel vicepresident, compte general de la comunitat
autònoma, diuen, 31 de desembre de 2011, feia mig any que ja
no governàvem, diuen, que el 2013 han de pagar 128 milions
d’euros als bancs amb interessos i 554 per tornar part del
capital, tot això suma 683...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... 683 era a 31 de desembre, de 31 de desembre a ara són 808,
d’aquests 683 a 808 no pot donar la culpa a ningú, més que a
aquests senyors que seuen aquí davant. Per tant, estaria bé que
si vostè ho sap ens explicàs per què. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Mascaró ho ha dit
molt bé, no hem de dir mentides als ciutadans. Em faig meva
aquesta frase, me la faig meva. Miri, començaré pel darrer,
l’any 2011, 31 de desembre de 2011, s’havien d’amortitzar dins
el 2013 554 milions i 128 d’interessos, però dins el 2012 es va
aprovar un préstec de 842 milions d’euros per pagar a
proveïdors que no havien cobrat de quan vostès governaven,
842 milions d’euros, que lògicament hem de tornar i lògicament
com que fins ara ho assumien els proveïdors i els petits
empresaris no pagaven interessos, però ara també hem de pagar
interessos i per açò, per açò ara, evidentment, dins el 2013
haurem de tornar als bancs 808 milions d’euros. 

Miri, vostè em parla després de les inversions estatutàries,
no parlarem del que vostès amb què es gastaven les inversions
estatutàries, però si aquest govern té problemes de tresoreria i
té problemes econòmics ja no li dic el Govern de l’Estat els
problemes que té. Sap què pagarem cada hora, cada hora, només
d’interessos del deute que Zapatero va deixar? No, no, no,
aquest govern no, el Govern de l’Estat, 4 milions i mig d’euros
cada hora, 4 milions i mig d’euros cada hora. Escoltin, és que
avui, avui, duim no sé quants milions d’euros que hem de pagar
d’interessos per culpa d’una gestió del Partit Socialista dels
darrers quatre anys. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, em sembla molt bé que la Sra. Mascaró defensi els
treballadors acomiadats de l’IBANAT, només li faré un
comentari, declaracions d’un naturalista que el vàrem haver
d’acomiadar, quan tornin els meus ja tornaré, aquestes eren les
paraules que va dir aquest naturalista i va sortir en premsa, quan
tornin vostès. I després parlen que no eren una agència de
colAlocació de gent afí. 

Mirin, una altra qüestió, el Sr. Boned ens deia, ens ha fet una
relació de deutes que es varen trobar l’any 2007, una relació que
eren 170 milions i una altra que eren 124. Bé, és que nosaltres
ens n’hem trobat una de 1.500, és que nosaltres ens en vàrem
trobar una de 1.500. Vostès no es varen trobar, no dic la meitat,
ni una quarta part del que aquest govern es va trobar quan vàrem
entrar, 1.500 milions d’euros de deute a petits proveïdors i a
petites empreses.

Mirin, mirin, jo crec que també li contestaré a la Sra.
Mascaró el tema de la privatització d’IB3. En principi aquest
govern vol un model d’IB3 que és el model que tenim en
aquests moments i que ens costi 30 milions d’euros. No és
descartable, jo no descartaria que es pugui privatitzar, no és
descartable. I li diré més, jo no estic a favor que tengui dèficit,
res no hauria de tenir dèficit, i l’únic que es fa és que si té un
dèficit superior al 3% el gerent de l’empresa d’IB3 no l’hagin
de treure. Simplement és açò, és de sentit comú i de lògica que
amb un pressupost de 30 milions d’euros d’una televisió pública
realment, bé, és complicat, és complicat. 
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A mi m’agradaria, m’agradaria, que vostès ens expliquessin
quina alternativa real tenen, quines fórmules tenen. Jo ho deia
abans, és a dir, si baixam despeses perquè baixam despeses, si
incrementam imposts que som escurabutxaques ... escoltin, què
farien vostès amb 441 milions menys de disponibilitat
pressupostària? Que farien vostès si haguessin de pagar 808
milions d’euros als bancs? Quin model tendrien? L’impost de
patrimoni? Ja està, ja el tenim. Què més? Què més? No tenen
res més. Vostès no són alternativa, vostès, vostès els ciutadans
els varen posar a l’oposició i molts anys que estaran a
l’oposició. 

En definitiva, jo crec que estam davant uns pressuposts que
compleixen el principi de l’estabilitat pressupostària.
L’estabilitat pressupostària, l’objectiu de dèficit no és cap
obsessió, és un compromís de totes les comunitats autònomes
amb el Consell financer i econòmic..., polític, fiscal i financer
d’Espanya. És un compromís que hem assumit tots i que per a
l’any 2013 ha de ser del 0,7% del PIB. Aquesta comunitat -ho
he dit abans- passarà en només dos anys de 1.065 milions
d’euros de dèficit de 2011 a 188 milions d’euros de dèficit en el
2013. Açò és la demostració que les coses s’estan fent bé. S’està
reconduint aquella gestió esbojarrada, aquella gestió
descontrolada, i s’està posant ordre als comptes públics. 

És molt fàcil augmentar despeses, és molt fàcil construir
estructures de despesa, que vostès en van construir moltes,
d’estructures de despesa, i van crear tota una xarxa d’empreses
públiques. Açò és molt fàcil. Allò difícil i el que està fent aquest
govern és tornar enrere aquesta situació, i açò ho està fent
aquest govern...

(Remor de veus)

...amb valentia i amb seriositat. Estam canviant un model
fracassat, un model de despesa, de dèficit i d’endeutament, per
un model d’èxit, un model de control de la despesa, un model de
reducció del dèficit i un model de reducció de l’endeutament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Aquesta és la línia per sortir de la crisi econòmica, i ja hi ha
signes esperançadors que ens diuen que anam pel bon camí.

(Més remor de veus)

Aquesta és la línia i aquesta és la línia que seguirem. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Debat 2 de totalitat. A) Esmenes a la totalitat. Grup
Parlamentari Socialista, secció 11, Conselleria de Presidència,
9924; ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, 9939;
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, 9951;
Ràdio de les Illes Balears SA, 9959; Televisió de les Illes
Balears SA, 9960; Multimèdia de les Illes Balears SA, 9962;
Fundació Santuari de Lluc, 9972.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 11, Conselleria de Presidència, 10177; ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, 10162; Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, 10163; Ràdio de
les Illes Balears, 10179; Televisió de les Illes Balears, 10170;
Multimèdia de les Illes Balears, 10172.

Defensa conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. La Sra. Aguiló té un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup ha presentat esmenes de totalitat als
pressuposts de la secció 11, que engloben la Presidència del
Govern i la Conselleria de Presidència, i també esmenes de
totalitat als ens del sector públic que s’hi vinculen:
Radiotelevisió de les Illes Balears, Multimèdia, Agència de
Cooperació Internacional, Fundació Santuari de Lluc.

Les nostres esmenes s’emparen totes elles, com a tret
general, en el fet que els pressuposts de 2013 suposen una
important retallada en els recursos destinats precisament a les
persones més febles i a aquelles persones que més ho
necessiten, i mantenen en canvi previsions de despesa en
contractacions externes d’assessorament, d’estudis i treballs
tècnics, o en inversions immaterials que consideram del tot
prescindibles.

Ens trobam davant un dels pressuposts més elevats de la
nostra història, més de 3.574 milions d’euros, superiors als
pressuposts de 2010, però són uns pressuposts que no donen
resposta a les necessitats actuals de la ciutadania de les Illes
Balears. Novament ens trobam davant uns pressuposts que no
compleixen els principis de legalitat, de seguretat jurídica, de
veracitat i de transparència que consagra la Constitució, que
s’han elaborat sense respectar la legalitat vigent, tant quant als
ingressos pressupostats, basats en impostos inexistents i taxes
de dubtosa legalitat, com a la despesa, per pressupostar la qual
una vegada més han incomplit la previsió que es conté a l’article
6 de la Llei de bona administració i del bon govern. Tal vegada
el Sr. Conseller de Presidència ens podrà explicar per què
s’entesten a incomplir una llei vigent. Sembla que no la volen
complir ben a posta, que no els agrada, que com que no la varen
aprovar vostès no se senten obligats a complir-la. 
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El cas és, en definitiva, que ens trobam novament davant uns
pressuposts que, a més d’incomplir la legalitat, no són creïbles,
que probablement no estan ajustats quant als ingressos, i que
tampoc no ho estan quant a la despesa. Que sapiguem de
moment ja es parla d’una desviació de 10 milions d’euros a IB3
sobre el pressupost de 2012, que recordem que era de 30
milions d’euros, de manera que parlam d’una desviació del
33%. Què passarà el 2013 amb el pressupost d’IB3?, hi tornarà
haver una desviació com la d’enguany, el 2013? Aquestes
qüestions estan enlaire, però de moment allò que ja es pot
afirmar és que els pressuposts presentats pel Govern són uns
pressuposts que no respecten els compromisos contrets, per
exemple amb Multimèdia o la Fundació Santuari de Lluc, com
tampoc, i això és més greu, amb les institucions que es dediquen
a la cooperació internacional o la integració de persones
immigrants.

Molt especialment són uns pressuposts 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. Per això les nostres
esmenes de totalitat.

Cal recordar que tot i que ens trobam davant uns pressuposts
que decreixen en un 2,74% respecte dels de l’any passat, són
uns pressuposts elevats, molt elevats, de fet, considerablement
superiors als de 2010, però aquests pressuposts són uns
pressuposts que fan unes retallades espectaculars en tot allò que
són serveis públics: en sanitat, en educació, en serveis socials,
i també en l’ocupació i en l’economia.

S’ha constatat una molt important davallada en els capítols
d’inversions, en els capítols 6 i 7, cosa que sumada a la
intolerable davallada d’inversions a les Illes Balears que es
contempla en els pressuposts de l’Estat, molt per sota de la
mitjana de les comunitats autònomes, com sempre que governa
el Partit Popular, dificulta encara més la reactivació de
l’economia de la nostra comunitat autònoma. Només per això es
justifiquen les nostres esmenes a la totalitat. 

Però és que, quant a la secció que ens ocupa, la secció 11,
també hem de fer referència al fet que els pressuposts de la
Presidència, tot i que decreixen respecte del 2012 d’una manera
important, ho fan molt desequilibradament. No discutim el
global d’aquest decreixement, allò que consideram intolerable
és que davallen en més del 70%, molt per damunt de la mitjana
de la mateixa conselleria, les partides dedicades a les qüestions
més socials de les que són competència de la Conselleria de
Presidència. Em refereixo a les partides que correspon gestionar
a la Direcció General de Cooperació i Immigració. D’acord amb
el que es pot constatar molt fàcilment, els pressuposts de la
Presidència del Govern i de la Conselleria de Presidència
minven al voltant del 25% respecte dels pressupost de 2012,
passen de poc més de 81 milions a poc més de 61 milions per al
2013, una minva de gairebé 20 milions d’euros, però d’aquests
20 milions d’euros més de la meitat es minven a les partides que
gestiona la Direcció General de Cooperació i Immigració, 12
milions d’euros.

Concretament els programes que gestiona la Direcció
General de Cooperació i Immigració tenien per a l’any 2012,
que ja havien minvat els recursos d’aquestes partides respecte
d’anys anteriors, tenien, dic, un total de 17 milions d’euros, poc
més de 17 milions d’euros. Actualment aquests programes, els
programes d’aquesta direcció general, tenen prevists per a l’any
2013 poc més de 5 milions d’euros. De 17 a 5 en allò que és
més social, en un moment de crisi econòmica com la que estam
vivint. I a banda d’això, a la Direcció General de Cooperació
afegeixen, a capítol 1, poc més de 50.000 euros per pagar
comunicació, per fer propaganda i comunicació. 

És a dir, la part més social de la Conselleria de Presidència
redueix en més de dos terços el pressupost dedicat a les
persones que més ho necessiten per poder venir aquí i dir que a
Presidència han reduït un 25% els seus pressuposts. És una bona
manera de maquillar els nombres, una bona manera de treure pit
dient “hem reduït un 25% del pressupost de la Presidència”.
Clar, si redueixen un 70% tot allò que va a cooperació i
immigració, després és fàcil que el percentatge mitjà baixi.

(Petit aldarull)

La conclusió és que aquesta reducció no s’ha fet de manera
igualitària a totes les partides; unes han minvat més que les
altres, i les que han minvat han estat justament aquelles que es
dediquen a les persones. Els pocs serveis a les persones que són
competència del conseller de Presidència són els que veuen els
recursos més minvats.

Això sí, mantenen un càrrec totalment prescindible: es
manté el càrrec del delegat territorial de Formentera, aquest el
mantenen. 

I què passa amb el pressupost de la televisió de les Illes
Balears? A l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears i a les
empreses que s’hi vinculen enguany no hi ha davallada de
recursos, augmenten lleugerament. Cert és que en els
pressuposts de 2012 varen fer una important disminució, i ja els
vàrem avisar -consultin si volen el Diari de Sessions-, els vàrem
avisar que aquesta circumstància els feia poc creïbles, i sobretot
que molt difícilment els permetria el compliment dels
compromisos ja contrets, cosa que ara han de reconèixer com a
certa, perquè la desviació pressupostària és un fet, un fet que els
ha obligat fins i tot a modificar la previsió de la Llei del sector
públic autonòmic per evitar que es veiés en la necessitat de
dimitir el quadre directiu, la gerència, per mor d’aquesta
desviació. Doncs bé, creim que els pressuposts de 2013 tampoc
no són creïbles, i pensam també que tal com l’estan gestionant
actualment tampoc no es justifica que se li apliqui una retallada
en un percentatge similar a la conselleria. Si s’han d’equilibrar
les retallades als serveis destinats a les persones més febles no
és acceptable que s’incrementi, encara que sigui lleugerament,
el pressupost d’IB3. Per això la nostra esmena de totalitat.
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En el mateix sentit, l’esmena a la totalitat a l’empresa
Multimèdia, que difícilment podrà atendre els compromisos
contrets. Hem de recordar que els pressuposts de Multimèdia no
estan ben quadrats. El Consell de Govern de dia 9 de novembre
va aprovar un anticipat de despesa de la Vicepresidència
Econòmica per a Multimèdia, concretament per al senyal de
TDT, per a 2013 amb una quantia total d’1.200.000 euros, i en
canvi els pressuposts de Multimèdia per al 2013 per aquest
mateix concepte preveuen uns ingressos de 993.000 euros.
Aquesta diferència acredita que allò que té previst abonar
Vicepresidència Econòmica a Multimèdia és bastant superior a
allò que Multimèdia té previst rebre pel mateix concepte, i per
tant evidencia el desquadrament d’aquests pressuposts.

També formulam esmena de totalitat als pressuposts de
l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears, entitat per a la qual demanam més recursos mitjançant
les nostres esmenes parcials, conscients que en el moment en
què vivim, en aquesta situació de crisi econòmica, més que mai
és important la solidaritat amb els més febles, amb aquells que
acusen més la crisi econòmica.

Finalment també, quant a la Fundació Santuari de Lluc, hem
de dir que els pressuposts no cobreixen els compromisos que
s’havien contret en el si del seu patronat, i per això també
formulam esmena de totalitat.

En definitiva ens trobam davant uns pressuposts que tenen
greus mancances, que pugen despeses que l’austeritat demana
que baixin, com ara són aquelles que es refereixen a estudis i
treballs tècnics, i dietes, i..., i en baixen altres que haurien de
pujar. En definitiva per això, com he dit al principi, entenem
que els pressuposts de la secció 11 i dels ens que s’hi vinculen
no responen a les necessitats de la ciutadania, no serveixen per
a la reactivació econòmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, vagi acabant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

...ni per a la creació de riquesa, ni per a la lluita contra la
desocupació, i suposen una retallada intolerable en els recursos
destinats a cooperació internacional i a integració de la
immigració. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn d’intervenció del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el pressupost de Presidència i de la Conselleria de
Presidència es caracteritza per ser un pressupost des del nostre
punt de vista desequilibrat i desnortat, i per això presentam
aquest conjunt d’esmenes a la totalitat.

Sense nord, perquè mentre se’ns diu una i una altra vegada
que hem de comprendre que hem de ser sensibles a la situació
econòmica gravíssima que vivim, per altra banda el Govern, i
pel que afecta a aquesta secció, continua pressupostant coses
com aquelles dels 40.000, 41.300 euros, destinades al servei de
control i prevenció de plagues de Marivent. No hi ha doblers per
a immigració, no hi ha doblers per a cooperació, però sí que hi
ha doblers per a serveis per matar paneres i rates. I açò és el
criteri i el contingut vergonyós d’aquesta secció.

Destinen a capítol 1 i a capítol 2 quasi 20 milions d’euros,
dels quals 1 es dedica a alts càrrecs, a personal eventual, a
càrrecs de confiança, i hem de dir que 40, un poc més de 40, a
capítols 4, 6 i 7. És a dir, la relació és d’1 milió per cada 2
milions; la relació és d’1 milió, d’1 euro per gestionar 2 milions
d’euros; per gestionar 2 milions d’euros aquesta secció necessita
1 milió d’euros, per cada 2 milions, 1 milió d’euros. I açò a què
és degut?, al fet que la reducció global de la secció, que ha estat
de quasi un 25%, un 24,63%, ha recaigut sobretot en els capítols
4, 6 i 7, deixant intactes les partides destinades a personal
eventual i alts càrrecs.

I aquest absurd el trobam reflectit a múltiples programes, per
exemple el 112E, de coordinació, implementació i seguiment
del programa de govern; el pressupost és de 275.725 euros, dels
quals 215.725 són per a personal; 53.466 euros van a alt càrrec,
un alt càrrec que costa 53.000 euros per gestionar un capítol 6,
un capítol 6, de 60.000 euros. Programa 131A, de coordinació
de l’acció exterior del Govern, pressupost 302.641 euros, dels
quals 175.000 són de personal, i d’aquests 50.000 són d’un alt
càrrec, un alt càrrec de 50.000 euros per gestionar un capítol 4
de 77.000 euros i un capítol 6 de 50.000 euros, un alt càrrec que
val el mateix que el capítol 6 que gestionarà.

Però el gran perjudicat d’aquesta secció és, sense cap dubte,
la cooperació al desenvolupament. El programa 134A, de
planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament,
s’ha vist reduït des del 2010 al pressupost del 2013 en un 80%,
i en relació amb el 2012 un 74%; hem de recordar que la
reducció del pressupost de la CAIB és d’un 2,74%. Per tant
l’evidència és prou clara. No només açò; l’Agència d’Emigració
i Cooperació, resultat de la fusió d’anteriors ens, gestionarà de
capítol 4 i de capítol 7, transferències corrents i transferències
de capital, 980.000 euros, 980.000 euros que seran gestionats
per dos alts càrrecs, dos alts càrrecs per gestionar 980.000 euros
de cooperació. 

És per açò, lògicament, que les nostres esmenes de totalitat
i també de globalitat van en el sentit de racionalitzar els alts
càrrecs d’aquesta secció. Demanam baixa, proposam baixa per
als programes 121A, 121B, 112E i 131A, un total de sis alts
càrrecs que fan un estalvi de 392.833 euros. Entre aquests alts
càrrecs, també hi ha evidentment el virrei de Formentera.
D’aquesta forma, la quantia destinada a cooperació seria de 2
milions que a través de les nostres esmenes incorporam, que
s’afegirien als 980.000, i també l’afectació d’aquest alt càrrec
que sobra per gestionar l’Agència d’Emigració i Cooperació,
que farien una quantitat no suficient, però més raonable per
gestionar les partides, els programes i els projectes de
cooperació.
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La característica d’aquest pressupost és una característica
definida també per la inconcreció. No es diu, referit a
cooperació, què es destinarà a emergències. No es diu quina
serà l’aportació als diferents fons de cooperació de cada una de
les illes. I en tot cas es deixa entreveure, per algunes
declaracions en els mitjans de comunicació, que aquestes dues
partides seran quasi el muntant dels 980.000 euros. Per tant,
després sí que encara es justifiquen menys dos alts càrrecs per
gestionar dos programes, un el d’emergències i un altre les
transferències al fons de cooperació de cada una de les illes, que
açò és absolutament inconcebible que requereixi la participació
de dos alts càrrecs.

Una altra característica important d’aquest programa és la
manca de participació del Consell de Cooperació. D’acord amb
la Llei 9/2005, de cooperació al desenvolupament, el Consell de
Cooperació havia de participar, poder ser consultat en aquest
pressupost que afecta especialment la cooperació. Era lògic
pensar que en una decisió tan contundent que afecta cooperació,
aquest consell hagués estat consultat, hagués estat participat en
com a mínim conèixer quins són els motius, quins són els
criteris i quins són els detalls que hi ha darrera cada una
d’aquestes xifres. 

I personal per fer-ho, per donar participació als components
del Consell de Cooperació hi són, tenim la directora general,
tenim un cap d’Immigració, tenim un cap de Cooperació, tenim
l’agència amb el seu director gerent, dins l’agència tenim el
coordinador de projectes, persones i càrrecs n’hi ha prou i de
sobra per donar cabuda a la participació. La conclusió de tot açò
és que el Pla anual de cooperació del 2012 s’ha quedat en açò,
en un text que relaciona incompliments, un text ple
d’incompliments, de compromisos no complerts, pràcticament
ni un dels compromisos que hi havia aquí s’ha duit a terme.

També m’agradaria dedicar un espai a IB3. El pressupost
parla dels grans principis de la programació d’IB3, es recorda
la seva funció de servei públic, de proximitat, de cohesió
territorial, de pluralitat, identitat. Però aquests principis no es
veuen reflectits en els nombres. Són uns nombres que no
aposten per la proximitat i la producció pròpia i l’exemple més
evident és que amb els mateixos 30 milions inclouen una
reducció del 18% en els contractes a les productores de les Illes,
com CBN, encarregada de donar servei als informatius d’IB3.
Un 18% que es tradueix en un 18% menys en la producció
d’informatius de televisió i un 56% menys a la ràdio a partir del
gener del 2013. On és l’aposta per la producció pròpia que es
deia que es faria arran de la presentació de l’esborrany de la llei
del sector audiovisual? 

És també un pressupost al servei d’un balearisme que
margina una altra vegada Menorca, Eivissa i Formentera. A
través del nou pressupost s’obre la porta a un ERO, on
Formentera deixa de tenir presència a IB3, Menorca es passa de
13 a 8 treballadors, igual que Eivissa. I en canvi, açò sí, es
mantenen els càrrecs de direcció. A Menorca per exemple hi
haurà, si s’aprova l’ERO, 8 treballadors i 2 càrrecs per dirigir la
feina d’aquests 8 treballadors, 4 redactors, 3 càmeres i 1
productor i 2 càrrecs directius.

El criteri del Partit Popular sobre IB3 és centralitzar els
serveis informatius a Mallorca. Sí, així, tal qual, a Mallorca,
textualment així ho diu la memòria presentada per CBN, que
lògicament segueix les directrius de la direcció d’IB3, de
manera que la informació que es fa des de les illes cada dia més
perifèriques, es veu òbviament deteriorada. És, per tant, un
pressupost que fa d’IB3 menys servei públic, menys regit per la
proximitat, menys regit per la cohesió social on els informatius
tindran menys presència, la presència de Menorca, Eivissa i
Formentera serà menor i sense cap dubte també serà més
precària.

Però sobretot queda la gran pregunta. Segons el director
general, hi ha una desviació del pressupost del 2012 de 10
milions d’euros, 10 damunt 30, un 33%. La llei en canvi diu que
aquesta desviació no pot ser igual o superior al 3% i diu
textualment l’article 17.5 “tots els membres del consell de
direcció, així com el director general i els directors de les
empreses filials (...) cessen automàticament, una vegada es posa
de manifest aquest desviament”. És clar, lògicament el més fàcil
doncs és que abans d’incomplir i posar en evidència que
s’incompleix la llei, canviem la llei a través del projecte de
pressuposts i evitem que els càrrecs, el director general i el
consell de direcció hagin d’assumir responsabilitats en aquest
sentit.

Finalment només un apunt, per dir que l’esmena de la
totalitat també conté un element jo crec que d’actualitat. És un
pressupost que prepara l’externalització i privatització de les
oficines d’informació per a immigrants, fins ara gestionades
pels consells insulars, a través d’un conveni amb la Direcció
General de Cooperació i Immigració que a partir d’ara serà
gestionada per una entitat, a través d’un concurs, que
directament el Govern, no els consells insulars, sinó directament
el Govern, pretén treure a concurs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, per favor, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt bé, acab. I d’aquesta manera es produirà una reducció
també dels pressuposts, sembla que fins i tot podria arribar a un
45%, cosa que farà absolutament inviable allò que era el
fonament de les oficines. No només informar, assessorar i
orientar, cosa que sí podran continuar fent, però res de les
funcions que si els diputats miren quines eren aquestes a cada
un dels consells, quins eren els propòsits que assumien aquestes
oficines a cada un dels consells, poguessin continuar duent a
terme, aconseguir la integració social de persones immigrades,
impulsar un pla insular a cada una de les illes, impulsar un
fòrum d’immigració a cada una de les illes. Açò s’haurà acabat,
quedarà amb una oficina d’informar, assessorar i orientar,
simplement per no equilibrar un pressupost d’aquesta secció,
que manté una altra vegada marginada l’acció social i, en canvi,
continua mantenint i justificant despeses absolutament
innecessàries en l’actual circumstància que vivim.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest moment ... intervenció del Govern? Obrim una
qüestió incidental. Té la paraula el conseller Sr. Antoni Gómez.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. En primer lugar me van a permitir que felicite a la
recién nombrada presidenta por este nuevo cargo, a la cual le
deseo toda clase de aciertos, porque sus aciertos y su suerte
serán los aciertos y la suerte de todos nosotros. 

Quiero también aprovechar esta oportunidad y dar las
gracias al Grupo Socialista porque gracias a ellos hemos podido
celebrar este pleno, un pleno muy importante para esta
comunidad autónoma porque, como todos ustedes han visto,
hemos podido nombrar a la nueva presidenta de esta cámara y
además, si todo se desarrolla con la normalidad prevista,
aprobaremos, de acuerdo con lo que establecen los reglamentos
que regulan la aprobación de los presupuestos, los presupuestos
de esta casa. Y es de agradecer que cambiaran de opinión el
viernes pasado y que permitieran que se reuniera la Junta de
Portavoces. Si bien, hay que decir que esta acción surrealista y
ridícula que protagonizaron quedará ahí, para la historia de esta
casa. Yo tengo que confesarles que sentí vergüenza ajena de la
actitud de este grupo. Y creo que en el subconsciente de alguno,
estuvo el intento de secuestrar la voluntad del pueblo de las Islas
Baleares.

(Alguns aplaudiments)

Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero señalar
que los presupuestos de esta conselleria, la Conselleria de
Presidencia, continúan con el claro objetivo de reducir el gasto
de la administración. Son unos presupuestos realistas, prudentes
y austeros. Unos presupuestos elaborados para la recuperación
económica y comprometidos con el cumplimiento del déficit
fijado por el Estado, el 0,7% para 2013. Estos presupuestos
continúan, por tanto, consolidando el futuro y garantizan la
sostenibilidad de los servicios básicos esenciales. El
presupuesto de esta conselleria para el 2013, supone una
disminución respecto al ejercicio anterior del 24,63%. Es la
conselleria que sufre el mayor recorte del Govern. Sí, pero
somos una conselleria integrante del ejecutivo y por lo tanto,
solidarios con el resto del Govern.

Consideramos que con este presupuestos podremos hacer
frente de una manera digna, eficaz y eficiente a todo aquello que
forma parte de nuestra competencia y de nuestras
responsabilidades. Por eso, con esta asignación presupuestaria,
apostamos por una política de reactivación sin subvenciones,
mediante la simplificación administrativa, la seguridad jurídica,
la reforma estructural y el apoyo a los emprendedores. Nos
mantenemos en la linea de materializar los objetivos ya
iniciados durante el ejercicio 2012. Y, como ustedes saben,
corresponden a esta conselleria dos ámbitos orgánicos y
funcionales claramente diferenciadas, la Presidencia del Govern
y la Conselleria de Presidencia. 

Empezaré por la Presidencia del Govern. Ha sufrido una
importante reducción en un porcentaje del 30,38% respecto del
ejercicio anterior. Y dentro del ámbito de Presidencia y como
evidencia de que este gobierno tiene claro que hay que
prescindir de todo aquello que es prescindible. En el programa
de servicios generales, que engloba la Oficina de coordinación,
las secretarias de comunicación, de atención ciudadana, de
protocolo y relaciones públicas y la secretaria de Presidencia, se
ha efectuado una reducción de un 38,5%. Haré referencia
también a la comunicación institucional que se ha reducido en
un 2,16% y donde mantenemos la medida adoptada durante el
ejercicio 2012, donde se redujo un 60% el servicio general de
publicidad. En definitiva, desde que se inició esta legislatura, se
ha reducido este programa en un 62%. Poniendo fin a la
campaña de subvenciones, la publicidad absurda y el
autobombo de nuestros antecesores.

Y siguiendo con esta linea de reducción de gasto, los
programas del Instituto de Estudios Autonómicos y de la
Oficina de control presupuestario, adscritos a Presidencia,
dispondrán para el ejercicio 2013 de la mitad del presupuesto
que tienen. Concretamente, 43.500 euros en el caso del instituto
y 20.000 para la Oficina de control presupuestario.

En cuanto a la Conselleria de Presidencia y durante el
ejercicio 2013, llevaremos a cabo un total de 14 programas, con
una dotación económica de 54.492.306 euros, incluido el
capítulo 1. También en este ámbito mantenemos la premisa de
la reducción de gasto. En el caso de IB3, un claro ejemplo del
control de gasto. En este sentido, nada tiene que ver la actual
situación y la gestión del ente público, con la gestión que se
tenía en la anterior legislatura. Desde el Govern seguimos
apostando por una sostenibilidad de una televisión pública,
rigurosa y de calidad, pero adaptada a la difícil coyuntura
económica en que nos encontramos. Por eso, nada más llegar
ajustamos un 50% el presupuesto que aporta la comunidad
autónoma a IB3 Radio y Televisión. Se ha demostrado que se
puede hacer más con menos, sin irresponsabilidades, ni gastos
superfluos. 

Desde este Govern creemos que esta comunidad autónoma
se merece tener una televisión propia, que se haga eco de lo
nuestro, que transmita e informe de lo que acontece en nuestro
territorio, para que la sociedad forme su opinión y pueda ser
crítica y democrática. Es una muestra de la identidad de nuestra
comunidad, un elemento de cohesión territorial. Creemos que es
una televisión necesaria para impulsar el sector audiovisual
porque estamos convencidos que tiene un recorrido importante,
tanto para la economía de esta comunidad autónoma, como para
la promoción turística de la misma. 
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Y desde la Consejería de Presidencia seguiremos apostando
también el próximo año por una mejor gestión de las nuevas
tecnologías propias de la comunidad autónoma. Les estoy
hablando como saben de la Red Tetraib, la red de telefonía y de
comunicación móvil para cuerpos de seguridad y emergencia,
gestionada por la empresa pública Multimedia. Durante el 2013
se completarán los puntos de cobertura de la red de
comunicaciones móviles de la CAIB, que en la actualidad ya
han conseguido un 80% de cobertura en Mallorca, un 85% en
Menorca, un 45% en Ibiza y un 100% en Formentera.

También Multimedia continuará prestando el servicio de
transporte y difusión de canales TDT, en las denominadas zonas
oscuras. Y también durante el ejercicio 2013 se desarrollará el
servicio de transporte de datos, para transmitir telemáticamente
la información a terceros, dirigido a empresas públicas, su
objetivo final es aprovechar la capacidad excedentaria de la Red
Tetraib y permitir ahorrar en el gasto público destinado al
ámbito de telecomunicaciones. Para todo ello, se ha dotado a la
empresa Multimedia de un presupuesto suficiente, aunque con
un 5% inferior al ejercicio 2012.

En cuanto a política europea, destacar el importante trabajo
que se ha realizado desde esta conselleria. Para el año 2013
trataremos de mejorar aún más si cabe, las relaciones con las
instituciones europeas y con los organismos Baleares con
proyección exterior, como son por ejemplo la Cámara de
Comercio o la Universitat de les Illes Balears, así como con los
consulados que tienen sede en las islas. Seguiremos impulsando
la colaboración con otras regiones con características similares
a la nuestra, para defender los intereses comunes dentro de la
Unión Europea y más, en un momento tan importante como el
actual, en el que se están debatiendo en Europa los presupuestos
para el periodo 2014-2020 y donde Baleares se juega
muchísimo. Nuestro objetivo es potenciar el reconocimiento de
la especificidad insular y pedir una financiación europea
específica para las regiones insulares. Para ello, seguiremos
participando en la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa y seguiremos formando parte de la
Euroregión Pirineos-Mediterránea. 

También en materia de relaciones y cooperación con otras
administraciones y entidades, apostamos por nuevas maneras de
colaboración público-privadas y que no se limiten
exclusivamente a la dotación de subvenciones. Desde este
gobierno consideramos que es una prioridad la necesidad de
impulsar una acción de gobierno eficaz y eficiente, que impulse
la recuperación de la economía balear, mediante una acción
transversal de gobierno que evite duplicidades y potencie
sinergias. Para ello, es importante profundizar en la interacción
entre el sector público y el sector privado, buscar nuevas
maneras de colaboración. Todo ello desde las premisas de la
austeridad de las administraciones públicas, la flexibilidad
económica, el apoyo a los emprendedores y a la pequeña y
mediana empresa.

Por eso, en el 2013 daremos continuidad al Fòrum Balears
Competitiva, un espacio de debate, de análisis y estudio entre la
administración y los principales agentes económicos y sociales,
para el impulso de la recuperación económica, el crecimiento
del tejido productivo y la recuperación de puestos de trabajo, un
foro que nace del fruto de un compromiso electoral para la
potenciación del diálogo social incorporando la voz de

entidades y agentes sociales que antes no estaban y todo ello a
coste cero.

También se dará continuidad al servicio de seguimiento de
inversiones estratégicas, creado en la presente legislatura, con
el objetivo de incrementar la credibilidad ante los inversores y
ganar rapidez y agilidad en la tramitación administrativa. Su
finalidad no es otra que aproximar la administración pública a
los inversores y ofrecer un servicio integrado y homogéneo para
inversiones de carácter privado. 

Al centralizar en un mismo espacio físico las distintas
administraciones involucradas, se facilita al inversor la
realización de todos los trámites en un sólo lugar y se
simplifican las tareas de asesoramiento e información necesaria.
Además, la simplificación y la racionalización de los trámites
administrativos permite reducir los costes y el tiempo necesario
para obtener las autorizaciones necesarias.

Pero además este gobierno tiene un compromiso firme con
los más necesitados, estamos en una situación difícil, pero no
podemos mirar para otro lado, y por eso desde la Conselleria de
Presidencia apostamos por una política de contención, pero
quiero dejar claro que vamos a mantener lo esencial, a seguir
atendiendo las necesidades más esenciales. En este sentido, y en
materia de inmigración, y a pesar de que las partidas finalistas
que llegaban del Estado están congeladas, desde el Govern de
las Illes Balears seguiremos apostando con recursos propios, es
más, mantenemos el mismo presupuesto para las políticas de
inmigración.

Seguimos cumpliendo con lo esencial, como son, por
ejemplo, los convenios con las entidades locales en materia de
acogida e integración de la población inmigrada, y a la que
destinaremos más de 1 millón de euros. Y aunque las
competencias de inmigración corresponen a la comunidad
autónoma, desde el Govern entendemos que la cooperación con
las entidades locales es un elemento clave para conseguir una
política integral de inmigración, y ¿por qué? Porque los
ayuntamientos son la primera puerta a la que llama el recién
llegados, y ellos mejor que nadie conocen las necesidades de
cada uno.

Y también en materia de inmigración daremos continuidad
al Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Palma,
para mantener la figura de los mediadores; seguiremos con el
Programa de mediación intercultural, a través del Convenio de
colaboración con el ib-salut. Seguiremos impulsando el Plan de
dinamización del voluntariado y los planes de formación de
integración dirigidos a inmigrantes.

Y en materia de cooperación al desarrollo, vamos a
continuar con la convocatoria de ayudas para situaciones de
emergencia y de ayuda sanitaria para el SAHEL. Mantendremos
la cooperación directa de ayuda a la población refugiada,
especialmente a la población del Sáhara y de Palestina.
Impulsaremos programas de sensibilización con todos los
agentes de cooperación y apoyaremos el tejido asociativo en
esta campaña, en todas las campañas. Apostamos por el
mantenimiento de la asistencia técnica para el seguimiento de
proyectos en marcha en países del sur, así como las auditorías
externas de las organizaciones no gubernamentales al desarrollo
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en el propio terreno. Y continuaremos con la formación del
personal de las ONG y del personal técnico.

En definitiva, señores diputados, en materia social con
menos recursos seremos más eficientes, y no les quepa duda que
a lo esencial llegaremos.

Como pueden comprobar, señoras y señores diputados,
desde la Conselleria de Presidencia nos hemos marcado una
premisa que es la contención del gasto, y en ello estamos
trabajando. Vamos a ajustar el gasto y vamos a gastar lo que
podemos gastar, por eso hemos elaborado unos presupuestos
realistas, prudentes y austeros, comprometidos con el
cumplimiento del déficit fijado por el Estado, el 0,7% para el
2013. Unos presupuestos, por tanto, que continuan consolidando
el futuro y garantizan la sostenibilidad de los servicios básicos
esenciales.

Apostamos en estos presupuestos por una política de
reactivación sin subvenciones, mediante la simplificación
administrativa, la seguridad jurídica, la reforma estructural y el
apoyo a emprendedores.

Y en conclusión, he presentado un presupuesto de la sección
11 que supone un descenso del 24,63% respecto al último
ejercicio. Confiamos en que estos presupuestos sean un paso
más para la recuperación de las cuentas públicas y sean el
empuje para salir de la crisis económica y ayuden a situar a
nuestra comunidad autónoma en la senda del crecimiento
económico.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra del Grup Parlamentari
Popular. Perdó, torn de rèplica, Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Aguiló, per un temps de cinc minuts. Disculpi.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estos
presupuestos adolecen de un pecado original, a vostè li
correspon la coordinació del Govern i les relacions
institucionals, idò li hem de dir: aquests pressuposts parteixen
d’una molt dolenta, nulAla diria jo, negociació amb el Govern
central, que ha castigat amb el pressupost de l’Estat els
ciutadans de les Illes Balears, les intervencions per a les Illes
Balears s’han reduït a la mínima expressió. I també molt dolenta
negociació amb els bancs els quals han incrementat de manera
desmesurada els interessos del nostre deute. I ens hauríem de
demanar per què el Govern del PP signa uns crèdits tan
desfavorables per a la ciutadania de les Illes Balears.

Tenim uns pressuposts improvisats, no gens rigorosos i ho
comprovarem amb l’execució del 2013. No són creïbles i no els
podem creure, diuen que dediquen 8 de cada 10 euros a la
despesa de polítiques socials i això és absolutament fals, i ho és
més a la seva secció pressupostària, Sr. Conseller, perquè dels
60 milions de pressupost de la seva secció pressupostària només
5 es dediquen a polítiques socials.

Recorden allò que deien als ciutadans abans de les
eleccions? Quines eren les seves promeses electorals? On és,
com es reflecteix en aquests pressuposts la reactivació
econòmica, la lluita contra la desocupació, el manteniment dels
serveis públics? Avui mateix hem sentit per la ràdio el seu líder,
i vostès, ho sabem, el segueixen ulls clucs, el Sr. Rajoy té un
full de ruta i l’ha implementat a totes les comunitats autònomes
on governa el PP i l’està implementant en el Govern central.
Volen canviar el nostre model social, el model de convivència
i de cohesió social construït amb tants d’esforços durant els
trenta darrers anys de democràcia i vostès li han clavat una
destralada i, com que veuen les orelles al llop, pretenen carregar
aquesta destralada sobre les espatlles de l’oposició, però les
decisions són totes seves.

Vostès fan tot el contrari del que varen prometre, no saben
combatre la crisi econòmica, de fet no ho fan, i les seves
polítiques de només austeritat no ens hi treuran. Els seus
pressuposts no serveixen per sortir de la crisi ni per millorar la
vida dels ciutadans de les Illes Balears.

Diu que aposten per la reducció de la despesa, però ho fan
sobre les polítiques socials de manera realment intolerable.
Parlen de pressuposts solidaris, a mi em faria vergonya parlar de
pressuposts solidaris quan fan una davallada del 70% en despesa
social. Ens parla d’una reducció del 2% en comunicació
institucional, però és falsa perquè allò que han fet és traslladar
aquesta despesa a la Direcció General de Cooperació i
Immigració, per maquillar els números, perquè no fos tan
espectacular la davallada, que és impossible de maquillar, el
70% és una xifra realment inacceptable.

Sr. Conseller, les seves paraules sobre la televisió tampoc no
responen a la realitat, la televisió que fan ben bé es pot
comparar amb qualsevol televisió generalista i això no justifica
el manteniment d’una televisió autonòmica. No fan el que diuen
que fan, no fan una televisió de proximitat, i no li tornaré
recordar la programació que fan, ja li vaig dir en comissió. El
debat sobre IB3 és un debat de model, no cal que es mantengui
intacte el pressupost d’un ens si el resultat és continuar
comptant amb producte extern, congelar la producció pròpia i
reduir els informatius. Redueixen la compra de producte extern,
redueixin la compra de producte extern, potenciïn la producció
pròpia i, sobretot, mantenguin els serveis informatius, aquest és
el sentit d’una televisió entesa com a servei públic. Un model
ajustat a pressupost, sí, però que no competeixi amb les
televisions generalistes, que faci una televisió pròpia i amb la
nostra llengua, Sr. Conseller.
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En qualsevol cas, els pressuposts d’aquesta conselleria
demanden una esmena de totalitat perquè no es pot acceptar de
cap manera que la reducció que es fa a l’any 2003 en matèria de
cooperació internacional ens allunyi i faci inferior al percentatge
mai vist en la història de la nostra comunitat autònoma en
matèria de cooperació internacional. La cooperació al
desenvolupament no pot, no hauria de minvar en relació amb les
aportacions fetes el 2012, ja es varen minvar. I també, per a les
actuacions directes en integració de persones immigrants
s’haurien de prioritzar i no es pot acceptar una davallada com la
que s’ha fet, no pot ser que de 17 milions passem només a 5
milions en polítiques socials.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, jo venia
a parlamentar, no sé ben bé, la veritat, què puc dir de nou
respecte del que ha exposat el Sr. Conseller.

Es diu que continuam amb l’objectiu clar de reduir la
despesa; segons quines despeses i exigint i reclamant més a
aquell que menys té; demanen fer més amb menys, sí, demanen
fer més amb menys a cooperació, a les ONG, però no a la Casa
Reial, a la Casa Reial no li demanen que faci menys que el que
suposa de despesa i el que ocasiona de despesa als ciutadans de
les Illes. És un pressupost, és una secció, com deia,
desequilibrada. Desequilibrada quan un mira a què dedica els
esforços la seva conselleria, Presidència i Conselleria de
Presidència, i un mira la relació dels darrers contractes que ha
duit a terme, n’he esmentat un abans: el Servei de control i
prevenció de plagues, és un dels darrers, bé, que té una durada
d’un any, que suposa 41.300 euros; amb unes circumstàncies
diferents, vostès sempre ens han dit que les circumstàncies són
diferents, per tant caldria prendre mesures diferents, no, les
circumstàncies són diferents, de crisi absoluta, però les
decisions continuen essent les mateixes.

El contracte, un també dels darrers, per a la millora de
Marivent, un cost de quasi 40.000 euros més.

Servei General de Publicitat del Govern de les Illes Balears,
que té una durada de deu mesos: deu mesos, el cost 600.000
euros; 60.000 euros cada mes, per fer una publicitat, açò sí, molt
eficient. Miri, aquesta ja li vaig dir, la publicitat molt eficient
que vostès fan: El Govern informa, publicat en els diaris de
Menorca, en els dos mitjans de comunicació menorquins; quina
és la informació que dóna El Govern informa? Jo li diré: una
subhasta de solars de Palma, els lloguers a Palma, un concert del
Dia Internacional de la Joventut a l’Alberg de Palma, horaris,
canvis en els horaris de tren; publicitat a Menorca, El Govern
informa es gasta mitja pàgina per informar tots els menorquins!
Molt bona gestió.

(Remor de veus)

Exemple, deia vostè, de bona gestió, i em citava IB3. Sr.
Conseller, el que hauria d’haver fet ja és acomplir la llei i la llei
li mana que si evidentment hi ha un desviament del 33%, 3x10,
el 33% hauria d’haver cessat ja el Sr. Ruiz, hauria d’haver
cessat ja el Consell de Direcció, responsables d’aquest
desviament; és clar, si és que el desviament suposa una clara
contradicció amb els objectius que s’havia proposat, i crec que
sí, vostès ens ho recorden cada dia, cada dia.

Ha esmentat que mantenen el suport a la immigració, però
externalitzen, i jo diria fins i tot, ho veurem, ho acabarem de dir,
privatitzen les oficines d’Immigració, i ho fan en contra sempre
de tothom; o no hi està en contra a Eivissa la Plataforma per la
convivència d’Eivissa d’aquesta actuació? O no hi està en
contra el Consell Insular de Menorca, Consell Insular de
Menorca, en contra d’aquesta actuació? És clar, primer es pren
la decisió, es posa en marxa la documentació per treure el
concurs, després es comunica a les administracions subsidiàries.
Una altra vegada els consells insulars en segon lloc, en segon
nivell, sense tenir en compte que són comunitat autònoma.

I després em cita el Fòrum Balears Competitiva, tindrem
temps de parlar-ne, segurament, aquests dies. Sí, sí, el Fòrum
Balears Competitiva, aquest gran èxit d’eficiència, que
substitueix el CES, que substitueix el Consell Econòmic i
Social, que recull, copia els objectius del CES i els trasllada al
Fòrum Balears Competitiva, i se’ns diu a cost zero. No, perdó,
a cost zero no, el Fòrum Balears Competitiva té un cost de
personal i d’actuació igual que podria tenir l’actuació del CES,
si vostès haguessin optat per la vida del diàleg amb la proposta
que la mateixa institució consultiva, d’assessorament, de diàleg
social, havia posat damunt la taula. Però l’opció, la seva opció
més barata és la de no dialogar, entenen que dialogar és un cost
i vostès no estan disposats a assumir aquest cost, i per açò ens
trobam en la situació que ens trobam, amb el carrer que està
descontent i que està, diria, se sent absolutament marginat per
aquest govern que pren decisions que res tenen a veure amb allò
que els ciutadans cada dia necessiten per viure, per viure amb
un poc de dignitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara, per a la contestació del Govern, tancant la
qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Antoni Gómez.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Mire, con los temas de inmigración esta comunidad
autónoma está demostrando que estamos haciendo un esfuerzo
importante en nuestro presupuesto para atender a las personas
más necesitadas, porque si usted ha leído nuestro presupuesto
verá que mantenemos el presupuesto, la aportación de los
recursos propios de esta comunidad autónoma, falta la partida
que nos llegaba del Estado, que no nos llega, pero los recursos
que poníamos para este servicio, de recursos propios de esta
comunidad, están ahí. Y quiero decirle que esté usted tranquilo
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que los servicios esenciales para atender a la población que nos
visita pues van a estar completamente cubiertos.

En cuanto al tema de cooperación, le diré que es cierto que
hemos bajado en una cantidad importante, pero también es
verdad que en el 2013, que no va a salir ninguna convocatoria,
vamos a dedicar todo este tiempo a ejecutar los proyectos que
hay abiertos, porque hay proyectos del 2011 y del 2013 que aún
no se han ejecutado. Pero también es verdad que la falta de
recursos, pues, nos ha llevado a que la aportación sea menor,
pero es cierto, como le comunico, que hay muchos proyectos
abiertos, muchos proyectos por ejecutar.

En cuanto a IB3, que también ha hecho relación, siempre lo
hacen, es un tema reiterado por parte de ustedes, estamos
haciendo una gestión en cuanto a la contención de gasto del ente
público; les recuerdo que en el 2010 el presupuesto era de 88
millones y al final la liquidación fue de 93 millones. En el año
2011 el presupuesto era 56 millones, pero se liquidó con 63. Y
en el año 2012, el presupuesto es de 30 millones de euros, y será
el presupuesto que se mantendrá, es el presupuesto que tendrá
IB3 para funcionar, que el mínimo para tener una televisión de
cierta calidad.

En cuanto al tema de IB3 pues es un tema también
recurrente por ustedes, a mí es que me sorprende que aquí,
siempre que salen, dicen que no están de acuerdo con que
destinemos esta partida al sostenimiento del palacio, pero es que
ustedes gobernaron durante dos legislaturas y lo siguieron
manteniendo, no lo retiraron. Con una diferencia, que ustedes
ponían partidas abiertas, y esto está ahí, y al final la liquidación
pues era la que era. Nosotros tenemos partidas cerradas y tengo
que decirle que por parte de este gobierno estamos orgullosos de
mantener este palacio, estamos orgullosos de que Sus
Majestades los Reyes vengan a pasar sus vacaciones a Baleares,
porque, además de ese orgullo que tenemos que pasen las
vacaciones entre nosotros, pues nos supone un cierto prestigio
para nuestra islas en cuanto a los temas de promoción de las
mismas.

(Remor de veus)

Pero yo insisto, si ustedes están en contra, no sé por qué en
las dos legislaturas del pacto no lo retiraron.

En cuanto a los temas del gasto de publicidad de la
Dirección General de Comunicación de la Presidencia del
Govern es curioso también, porque ustedes gastaban en torno a
6 millones de euros al año, nosotros sólo gastomos 1, ¡qué
diferencia que hay! Y además de su gasto, eran en torno a unos
4 millones de euros para subvenciones; nosotros, el gasto en
subvenciones es cero. Y además gastaban en torno a 2 millones
en publicidad absurda y en autobombo, nosotros 600.000, a los
que usted ha hecho referencia, pero hay diferencia entre 600.000
y 2 millones. 

Además tengo que decirle que solo ustedes, en tres meses
del 2011, se gastaron todo lo que nosotros nos hemos gastado en
dos años. Yo, desde luego, después de escucharles -y me queda
muy poco tiempo- parece que ustedes lo que quieren es que
volvamos a aplicar las políticas que ustedes aplicaron en el
pasado, parece que es lo que quieren, pero es que las políticas
suyas del pasado ya sabemos a dónde nos han conducido, a la
peor situación económica y social de la historia reciente de esta
comunidad autónoma.

Sabemos que los ajustes que hacemos y sabemos que la
austeridad que estamos imponiendo, pues..., es necesaria, es
difícil y nuestra ciudadanía lo está pasando mal, pero también
tengo que decirles que si ustedes en la pasada legislatura
hubiesen sido mínimamente responsables y hubiesen aplicado
políticas racionales, probablemente hoy los ajustes que hacemos
no tendrían la profundidad que tienen.

Sólo les voy a recordar algunos datos, porque para saber
dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. En paro en
el año 2007 cuando dejó de gobernar el Partido Popular dejamos
30.600 personas en paro. Ustedes cuando terminó su gobierno
del pacto de progrès dejaron 115.500 personas en paro, casi
nada.

(Remor de veus)

En cuanto a la deuda, en el año 2007 el gobierno del Partido
Popular dejó una deuda de 1.798 euros, ustedes en el 2011
dejaron 4.400 de deuda y además de... 1.400 millones de
facturas impagadas en los cajones, es decir, más de 6.000
millones de deuda.

Un dato también, en fin, tremendo, en el segundo trimestre
del 2007 el número de familias que tenían a todos sus miembros
en paro eran 5.000, eso en el 2007 cuando el Partido Popular
dejó el gobierno. Ustedes nos lo han dejado, también en el
mismo semestre, idéntico, con 34.000 familias con todos sus
miembros en paro.

Esa y no otra es la triste realidad. Les puedo garantizar que
está situación que estamos viviendo, este gobierno sacará esta
situación adelante, esta comunidad la sacaremos adelante y la
sacaremos adelante aplicando las políticas que tenemos que
aplicar. El margen sabemos que es estrecho, porque estamos
muy condicionados, primero, por la herencia recibida y después,
por las condiciones que nos pone Europa, pero pueden estar
seguros que sacaremos a esta comunidad de la situación en la
que se encuentra.

También hay un tema que nunca no tienen que olvidar y es
que la situación que estamos viviendo, la difícil situación que
estamos viviendo, si hay algún responsable son ustedes, los del
pacto de progrès.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara en torn en contra, Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull demanar disculpes per la meva veu
que avui no està en les millors condicions, en qualsevol cas
intentaré fer el màxim d’esforços perquè em puguin entendre.

El cert és que en deu minuts es fa complicat explicar totes i
cadascuna de les virtuts que concentra la secció 11 dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
marc general dels pressuposts d’aquesta comunitat autònoma i
en el marc d’una situació econòmica certament complicada,
difícil i complexa. No obstant això, pot ser que no sigui tant la
qüestió d’explicar les accions al pressupost, com de voler
entendre la secció 11 dels pressuposts per part del receptor,
circumstància que obliga a fer un esforç addicional de
pedagogia.

És cert que ens trobam, i és veritat, davant d’un davallament
important a l’estimació pressupostària de la conselleria que
arriba fins i tot al 24,63%. Es tracta d’un cert davallament, però
plenament justificat, justificat per raons directament
relacionades amb la necessitat inevitable de complir objectius,
índex de dèficit fixats al marc de l’Estat espanyol del 0,7% per
a l’any 2013 i a pesar de tot això i de ser la conselleria que més,
cert, pateix la davallada, la quantitat de 61 milions d’euros, està
cridada a cobrir totes les funcions i està cridada també a cobrir
totes les competències que aquesta conselleria ha estat cridada
també a desenvolupar. El que ens confirma que sí, que sí, que
ens confirma que efectivament aquest pressupost a diferència de
la seva opinió respon als interessos de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. 

Posaré com a exemple una qüestió, qüestió en la qual vostès
no volen fer incidència perquè precisament no els interessa i no
els va bé. A l’àmbit de Presidència, vostès ho saben
perfectament, el davallament del pressupost en qüestions que
són possiblement prescindibles i no possiblement, són
prescindibles, però vostès del prescindibles i del que es
prescindeix, prescindeixen perquè no els interessa efectivament
dir que és una qüestió de la qual es prescindeix perquè és
necessari fer-ho. 

Serveis Generals de Presidència, 38,5%; comunicació
institucional, 26% quan a l’exercici pressupostari anterior ja
s’havia reduït en un 60%, però a vostès això no els interessa;
comunicació d’interès social, una davallada d’un 10,54%, es
tracta de comunicar i comunicar l’imprescindible i
l’estrictament necessari i tot això és simplement un reflex, és un
mirall i és un exemple d’allò que ha estat una veritable fixació
per a aquest conseller i per a aquesta conselleria, la reducció de
la despesa administrativa aplicant criteris d’eficiència i aplicant
criteris d’eficàcia. 

Era, és una obligació inexcusable reestructurar el sector
públic, el sector públic instrumental i també reduir i eliminar
duplicitats, i això demostra, aquest pressupost demostra que si
això ho volem aconseguir, podem. Això demostra que si hi
volem arribar, efectivament, hi podem arribar.

Dit això, IB3 és també un clar exemple d’arribar on ens
volem proposar. Partíem -i tots vostès ho saben- d’una situació
inicial, quan va néixer l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears de 120 milions d’euros, 120 milions d’euros que varen
passar després en els seus exercicis a 60 milions d’euros i avui
tenim un pressupost de 30 milions d’euros destinat a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, un pressupost que
s’ha demostrat en l’exercici anterior que està ajustat a les
veritables necessitats de l’ens públic i a més que coincideix,
mirin vostès, en el moment en què IB3 té uns majors registres
d’audiència en moltíssim, moltíssim de temps. Per tant, entenc
que aquesta reducció ajustada a 30 milions d’euros sí que
respon als interessos dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i aquesta davallada no respon, baldament vostès no
entenguin així, a davallada en índex de qualitat a la graella de
la televisió pública, no implica una cosa directament l’altra.

Avui IB3 amb aquest pressupost ha superat, i és cert, un
període de dificultat extraordinària i és dóna la coincidència -
com dic- que els índex d’audiència han repuntat, els índex
d’audiència de la nostra cadena i quan jo dic la nostra cadena ho
dic perquè és la cadena de tots i així ho hem d’acceptar, la
cadena de tots, i hem d’intentar fugir, cosa que vostès avui no
crec que facin en aquest debat, fugir de posicions polítiques
directament interessades que utilitzen l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per construir discursos
d’enfrontament i per construir discursos d’enderroc a
l’adversari.

Vostès ho saben, IB3 va néixer amb la vocació comuna de
ser un element vertebrador de les distintes sensibilitats que
conviuen en els distints territoris illencs d’aquesta comunitat
autònoma, i aquest és l’esperit que hem de mantenir al llarg i
ample de tota la seva vida, de tota la seva vigència.

Dit això, crec que és de justícia fer un reconeixement a tots
aquells treballadors de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears i reconèixer definitivament que es tracta d’un eina
de divulgació plural, dedicada i destinada a difondre la cultura
de totes les illes i la nostra pròpia llengua, interès aquest a
preservar també des d’aquest precís mitjà de comunicació.

Dit això i en relació amb l’empresa Multimèdia de les Illes
Balears, un davallament d’un 5% en el seu pressupost també
indica que anam en la direcció de l’encert si efectivament això
és suficient per cobrir -que ho és- les seves competències en
aquest àmbit. 

Han parlat vostès del Palau de Marivent i crec que els ha
estat contestat aquí amb moltíssima solvència quina és la
posició del meu grup en relació amb aquesta qüestió. Hi ha una
reducció del pressupost precisament en aquest àmbit, vostès no
se’n fan ressò perquè precisament, ressò d’això a vostès no els
interessa fer-ne, però és que vostès en aquesta qüestió no els
basta mai, mai no en tenen prou. I un arriba a la conclusió que
no sap ben bé què els molesta, si bé els molesta la instalAlació en
si, els molesta el que representa, els molesta el que significa o
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bé els molesta el que veritablement simbolitza, un arriba a
aquesta precisa conclusió. Crec -i aquí s’ha dit- que la
repercussió que té les Illes Balears en l’estiu quan la Casa Reial
ve a visitar precisament aquesta illa és motiu d’orgull, de
satisfacció per a Balears i considerar..., i així ho consideram,
que no pot tenir altra millor ambaixada a Balears l’alta i més
alta representació institucional del nostre estat. Vostès, avui
demanen un davallament d’aquesta partida pressupostària per
destinar-la a altres qüestions absolutament distintes, però vostès
en el seu moment ho varen mantenir amb totes les mateixes
condicions que avui es manté.

En matèria de cooperació, és innegable que efectivament
existeix una retallada, una davallada important en el nostre
pressupost, però que efectivament no significa que les Illes
Balears i aquest govern deixin de ser solidaris amb aquelles
persones que més ho necessiten, un pressupost a la cooperació
que arriba a la xifra, quasi a la xifra de 5 milions d’euros. 

Efectivament, aquesta comunitat autònoma no escapa
tampoc a la necessitat de regular el seus propis recursos en un
moment de crisis, en un moment en què altres comunitats
autònomes també han optat per reduir en àmbits com aquest i
són precisament comunitats autònomes que no estan governades
pel Partit Popular. Li’n posaré dos exemples: Catalunya i li
posaré un altre exemple que és precisament Andalusia.

En matèria d’immigració -i ja acab, Sra. Presidenta- es
manté la quantia destinada a immigració en allò que respecta i
en allò que fa referència als recursos propis de la nostra
comunitat autònoma i és cert que en aquest moment hi ha dins
l’àmbit de la immigració una situació important, positiva i
entenc que és fruit d’una evolució en aquesta matèria. Quina
és?, que hi ha una segona generació d’immigrants a la nostra
comunitat autònoma perfectament i plenament integrada a la
nostra comunitat i hi ha una davallada també de la immigració
per dues qüestions fonamentals, perquè deixen d’arribar
immigrants i també perquè n’hi ha altres que, amb aquestes
situacions econòmiques, se’n van als seus llocs d’origen, però
a pesar d’aquestes dues circumstàncies importants -i així ho
consider- el Govern de les Illes Balears manté els seus recursos
propis destinats precisament en matèria d’immigració.

Això és tot, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. En torn de rèplica té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Aguiló, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja estam acostumats que ens
recordin constantment l’herència rebuda, que vostès lloïn la
seva gestió, encara que a les dades no els donin suport en
absolut perquè no hi ha ni una sola cosa en la qual enguany
estiguem millor que l’any passat, tot i que ja fa molts mesos,
molts mesos, més d’un any i mig que vostès governen. 

Els hem de recordar que ara són vostès responsables
d’aquests pressuposts. Els hem de recordar també que amb les
seves polítiques d’austeritat no ens treuran de la crisi, tan de bo
servissin, però no serviran, no serviran. 

Vostès, senyors del Partit Popular, veuen busques als nostres
ulls, en tenim i ens dolen, ho sabem, vostès saben que ens dolen
i ens les retreuen constantment, Sr. Conseller, ens les retreuen,
ja ho hem vist, però no veuen el bigam que tenen als seus ulls,
no el veuen i aquesta mancança els produeix ceguesa, senyors
del Partit Popular, ceguesa front als problemes dels ciutadans,
ceguesa respecte dels més febles, ceguesa respecte de les seves
mancances, que en tenen moltes, ceguesa respecte de la seva
mala gestió, ceguesa i sordesa respecte de les demandes que fan
avui tots els sectors socials que estan alarmats amb les seves
polítiques de retallades que són absolutament ineficaces i que
només... no només no ens treuran de la crisi, sinó que només
serveixen per encara enfonsar-nos més i si no, ho veurem. Ho
veurem amb l’execució del pressupost de l’any 2013.

Mentrestant allò que veim és que els pressuposts de la
Presidència i de la Conselleria de Presidència fan la seva
davallada més important en polítiques socials. A cooperació, Sr.
Jerez, no s’hi destinen 5 milions. Els 5 milions són per tota la
Direcció General de Cooperació i Immigració, per tota la
direcció general; a Cooperació, hi dedicam 2 milions, dels quals
una part, una part, és capítol 1, una part és capítol 1; 2 milions
sobre més de 3.500 milions d’euros del pressupost total de la
comunitat autònoma, 2 milions, no els fa vergonya?, perquè a
mi me’n fa. A mi, em fa molta vergonya, francament!

És cert que els toca governar en temps molts difícils, en som
conscients, però allò que s’ha de fer ara és escoltar la gent,
governar prioritzant les persones, atenent les necessitats de les
persones i això no es desprèn d’aquests pressuposts.

S’ha invertit... què dic, s’ha invertit?, no és que s’hagi
invertit la política solidària del Govern de les Illes Balears, no
és que s’hagi invertit, és que pràcticament s’ha abandonat
completament la política solidària de la nostra comunitat
autònoma, s’ha abandonat, no és que l’hagin invertida, és que
estam a l’1%. No sé ni si hi arribam.

Miri, no li demanam que hi dediquin el 0,7%, no li ho
demanam. És veritat que actualment un 0,7% dels pressuposts
totals de la comunitat autònoma serien de més de 25 milions
d’euros, no demanam un 0,7. Som conscients que en aquest
moment no es pot incrementar fins a aquest nivell, en som
conscients, nosaltres tampoc no hi vàrem arribar al 0,7, ens hi
vàrem fer a prop, però no hi vàrem arribar, però allò que de cap
manera no es pot consentir és que es faci una davallada del 70%
del pressupost de cooperació internacional, perquè és un xifra
que... deixar sobre 3.500 milions d’euros, fer només, destinar
només 2.287.000 euros a cooperació internacional tenint en
compte que dins aquesta quantitat hi ha una bona part que és de
capítol 1 és inacceptable de totes, totes. No ho podem consentir
de cap manera perquè significa solidaritat zero, solidaritat zero!,
és que per a això, és que ho haguessin pogut eliminar, i per
contra, les previsions pressupostàries per a la Radiotelevisió de
les Illes Balears no sofriran cap minva per a IB3, no en sofriran.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / fascicle 1 / 18 de desembre del 2012 2855

 

Ja li ho he dit abans, l’índex d’audiència no pot ser
l’objectiu de la televisió de les Illes Balears, l’objectiu és fer
una televisió més propera, més pròpia que... ajudi a la cohesió
social i que sigui a la vegada més austera i a mi, al meu grup,
com a mínim ens sembla que si hem de reduir d’alguna banda
i hem de reduir d’una manera generalitzada tota una secció
pressupostària perquè cal, també s’ha de reduir la despesa d’IB3
per poder compensar una mica les necessitats de cooperació
internacional. Una mica, no li demanam que arribi al 0,7, li
demanam que atesa aquesta situació dramàtica que viuen moltes
persones, que la bretxa entre el nord i el sud és cada vegada més
grossa, li demanam que siguin una mica més solidaris i que
incrementin, com a mínim a uns nivells que no ens facin
avergonyir, les partides destinades a cooperació internacional.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, què ens molesta de
Marivent? Home, efectivament, ens molesta el que simbolitza
i el que simbolitza avui, que és privilegi i insensibilitat en el
context que vivim. Perquè no em dirà que s’ha de ser insensible
per justificar una factura, una contractació de 41.300 euros per
un servei de control i prevenció de plagues, per matar rates i
paneres! No em dirà que no s’ha de ser insensible per justificar
aquesta contractació en el moment en què vivim. I no ens digui
que nosaltres també teníem..., i havíem mantingut algunes
d’aquestes partides. Vostès ens diuen sempre que analitzem, que
analitzem aquest pressupost dins el context en què vivim; facin-
ho vostès també. En el context en què vivim aquestes partides,
aquest programa és absolutament injustificable.

I no ho dubti, no ho dubti, quan el nostre grup tengui majoria
absoluta aquesta partida estarà a zero, no ho dubti, no tengui el
més mínim dubte. I no és una novetat. Li he de dir que un
anterior diputat, també de Menorca, el Sr. Ramon Orfila, ja ho
va proposar en aquesta cambra i es pot esperar quina va ser la
resposta de la resta de grup, se la pot imaginar, n’estic
convençut.

Ens parla d’herència rebuda. Qualsevol govern pren
decisions, ha de prendre decisions, i segurament aquestes
decisions afecten, afectaran governs futurs; forma part de la
lògica del governar. Però obliden que vostès també van
governar i vostès també van prendre decisions. Sap quines
decisions van prendre? Doncs de construir dessaladores a tot
arreu, 14 milions d’euros cada any pagam per aquestes
dessaladores, les dessaladores Matas, algunes de les quals vostè
sap que no s’han ni inaugurat, ni funcionen, ni aporten una gota
d’aigua. Sí que tenim herències: les autopistes d’Eivissa, el
metro de Palma, el Palma Arena... Sí que tenim herències, tenim
herències com per exemple doncs aquesta que vostè veu aquí,
doncs aquesta foto és exactament l’exemple d’allò que hem
heretat. Miri, el Sr. Juan Domínguez era el portaveu a l’època
Matas del Govern de les Illes Balears a Menorca, açò és
l’herència, en un context de sis delegats del Govern a Menorca;
açò és l’herència. L’herència és també Antoni Juaneda, avui ja
ni assessor ni delegat insular a Menorca pel cas Overmarketing.
Aquesta és l’herència, sí, sí, aquesta és l’herència que tenim.
L’herència que tenim són sentències, sentències, per haver
malversat recursos públics, i açò ho estam pagant i ho estam
també incorporant als dèficits que té aquest pressupost.

Ens parlen d’herència i de nova filosofia, de nou
plantejament respecte de les subvencions. És la gran novetat
d’aquest govern, perquè les subvencions valen quan interessa.
Ningú no deia res quan hi havia subvencions a l’Agència Balear
de Notícies, ningú; aquest no era un principi del Partit Popular?
I d’AFA?, 600.000 euros!, en subvencions a una entitat a la qual
el Parlament, aquest parlament, va reclamar explicacions,
transparència, de quin era el destí d’aquells 600.000 euros i es
va rebutjar, el Partit Popular va rebutjar que els ciutadans
sabessin el destí d’aquells 600.000 euros, i era una subvenció.
I és una subvenció la que ha rebut precisament fa poc, o rebrà
properament, FAES, de quasi 500.000 euros. Visca la nova
cultura d’aquest govern que rebutja les subvencions. Les
subvencions per a segons què, açò està molt clar.

Que ens tornin repetir i que es neguin a explicar què passa
a IB3. Em sorprèn, em sorprèn que un desviament de 10 milions
d’euros ara no sigui un tema important, ningú no dóna cap
explicació, ningú. Ho hem repetit en comissió i en aquesta
cambra i ningú no en diu res; supòs que no en diuen res perquè
s’incompleix la llei i perquè algú hauria d’haver dimitit, i algú
hauria d’haver cessat els responsables d’aquest desviament.
Perquè aquests 10 milions d’euros són segurament l’explicació
d’allò que no es diu, l’explicació del fet que s’hagi reduït un
18% del contracte de les empreses com TBM, que produïa el
servei d’informatius, i que a conseqüència d’aquesta reducció
provocarà un ERO, un acomiadament d’una sèrie de
treballadors. I provocarà una altra cosa, i, Sr. Jerez, em sorprèn
que vostè no digui res: allò que diu aquesta memòria, la
memòria que justifica l’ERO: recentralitzar, centralitzar els
serveis a Mallorca. Em sorprèn, em sorprèn que els diputats de
la resta d’illes no expressin la sensibilitat perquè a Eivissa, a
Formentera, a Menorca, es pugui també produir, generar
informació i que aquesta informació tengui la repercussió en
una comunitat que es diu balear, i de la qual la resta d’illes, per
ara, en volem formar part.
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I em sorprèn també que es digui que en cooperació s’ha
hagut de fer, hi ha una retallada, és important. No, perdoni, hi
ha una retallada i una altra cosa: un incompliment. Vostès
mateixos van exposar, explicar, publicitar el pla anual de
cooperació de les Illes Balears i m’agradaria que em diguessin
quina acció d’aquesta relació que hi ha aquí dins s’ha duit a
terme. Ni una, ni una d’aquestes actuacions del pla previst no
s’ha duit a terme, ni una; i en canvi són capaços de justificar que
es puguin mantenir dos alts càrrecs, perquè vostès allò que no
els interessa no ho contesten, dos alts càrrecs dins una agència,
l’agència de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, haurà d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...cooperació..., sí, que puguin mantenir dos alts càrrecs per
gestionar 980.000 euros, dos alts càrrecs. A més a més d’aquests
980.000, 700.000 es transferiran al Fons de cooperació de cada
una de les Illes, i la resta serà el fons d’emergència. Dos o un alt
càrrec per gestionar unes transferències i un fons d’emergència,
açò és la gran eficiència que a la pràctica executa i mostra el
Partit Popular, aquesta és la gran eficiència. La resta és retòrica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
escoltant-los a vostès avui en aquest debat de pressupostos està
clar que vostès ni han canviat, ni tenen intenció de canviar
d’aquí fins que acabi la legislatura. Vostès fan molt bé la seva
feina de control a aquest govern, que òbviament és la seva feina,
però vostès aquí no vénen a proposar absolutament res ni
alternatives, i vostès són una oposició d’idees absolutament
acabades, vostès són uns grups parlamentaris d’idees
absolutament esgotades.

Han vengut aquí a dir-nos que en aquesta secció davallen les
inversions; ens han dit vostès de quina manera pensen que s’ha
d’invertir en aquest pressupost? No, no. Vénen vostès a dir-nos
que aquesta secció 11 no serveix per reactivar l’economia; ens
han dit vostès de quina manera pensen que es pot reactivar
l’economia? No, no. Però no només això, vénen aquí a dir-nos
que la formulació d’aquest pressupost -fixin-se el que els diré-
és ilAlegal, això s’ha dit avui en aquesta tribuna. Saben què és
ilAlegal?, la no-presentació d’un pressupost, la no-presentació
d’un pressupost...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...com varen fer vostès l’any 2010 per a l’any 2011, i això no ho
dic jo...

(Continua la remor de veus)

...això no ho dic jo sinó que això ho han dit a moltíssimes
bandes i a moltíssims cantons. Apliquin-se vostès el conte.

I saben què passa quan un ve aquí amb les idees esgotades,
sense alternativa? Vostès no són alternativa ni a vostès
mateixos, ni a vostès mateixos no són alternativa! I saben què
passa?, que quan vostès no tenen alternatives posen damunt la
taula les carreteres d’Eivissa. Cada vegada que jo sent aquí les
carreteres d’Eivissa és que vostès estan game over, estan fora,
estan absolutament fora del seu àmbit d’idees. Per tant, mirin...

(Més remor de veus)

...Sr. Martí, jo el convid a anar a Eivissa, jo el convid; vengui
vostè a Eivissa i pregunti a les persones quin grau de satisfacció
tenen en relació amb les carreteres d’Eivissa. Pregunti-ho,
pregunti-ho, perquè si no ho sap no digui aquí el que no ha de
dir perquè no ho sap, perquè no en té ni idea. Vostès saben qui
és que discuteix les carreteres d’Eivissa? Vostès, ningú més,
ningú més en aquesta comunitat autònoma no discuteix les
carreteres d’Eivissa, vostès! Són els únics...

(Alguns aplaudiments)

...ningú més, ningú més, i duen així sis anys, discutint les
carreteres, i no se’n cansaran mai de la vida, de discutir les
carreteres d’Eivissa. I quan apliquen això?, quan les seves idees
estan absolutament esgotades i no tenen més recorregut.

I acab. Mirin, amb aquests vímets difícilment acabarem
construint la cistella que vostès pretenen construir. Vostès
formulen la seva esmena dient que això no respon a l’interès
dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Volen que els
digui el que no..., volen que els digui jo a vostès quin no és
l’interès dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma? Vostès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si els pareix bé continuam amb el debat número 3.

Sí, els he de dir que anam bastant retardats, duim més o
manco una hora de retard. Continuam el debat, i demanaria a les
persones que hagin d’intervenir que s’ajustin al temps. Fins ara
més o manco a partir del minut he avisat. Per favor,
mantenguin-se pel bé de tots. Moltes gràcies.

Continuam. Debat número 3, de globalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats
afins. 
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B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció
11, Conselleria de Presidència. Al programa 121A, serveis
generals de la Presidència del Govern, 9987 i 9959; al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, 9888; al programa 126, comunicació institucional,
9889; al programa 134A, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, 9890; al programa 313J,
integració social d’immigrants, 9775; a Televisió de les Illes
Balears SA, 9760.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 11, Conselleria de Presidència. Al programa
126A, manteniment i conservació del palau de Marivent, 10156;
al programa 134A, planificació i avaluació de la cooperació al
desenvolupament, 10150; al programa 313J, integració social
d’immigrants, 10155; Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears, 10154.

Per a la defensa conjunta de les esmenes ara té el torn de
paraula el Grup Parlamentari Socialista..., em pareix que és la
Sra. Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Jerez, ara explicarem les nostres propostes, aprofitarem
aquest debat de globalitat per explicar les propostes que feim
per intentar millorar, arreglar el pressupost de la secció 11, però
ha de saber que hi ha coses que ja no es poden arreglar. Ja no es
pot arreglar la nulAla negociació amb el Govern central per
poder fer inversions, per poder prendre mesures de reactivació
econòmica a les Illes Balears; això ja no té remei amb les
nostres esmenes ni amb cap altre tipus d’esmenes. Tampoc no
es pot arreglar la negociació que s’ha duit a terme amb els bancs
i que ens han deixat en aquestes condicions tan desfavorables.

I una altra cosa, Sr. Jerez; el fet que no es presentassin els
pressuposts de 2011 en el seu moment, que sí que acceptam que
d’acord amb la llei s’haurien d’haver presentat, ja ens ho ha dit
la Sindicatura de Comptes i està clar, s’haurien d’haver
presentat, però això no justifica de cap de les maneres el cúmul
d’ilAlegalitats que vostès s’entesten a complir. És que no tenen
en absolut en compte ni la Llei de bon govern, ni la Constitució,
ni l’Estatut d’Autonomia en moltes matèries, i ho veim
constantment. No els pot servir d’excusa.

En qualsevol cas, i per defensar ara les esmenes parcials que
el meu grup ha formulat a la secció 11, he de dir que una
d’elles, la primera, la 9759, pretenem que es destinin 30.000
euros per a la memòria democràtica de les Illes Balears en lloc
de destinar aquesta mateixa quantitat a la Fundació pro Real
Academia Española, en definitiva, proposam que en lloc de
dotar pressupostàriament una fundació que ja té suficient
dotació del Govern central, que justament és el govern que ha
oblidat més les Illes Balears en els seus pressuposts, aquesta
quantia es destini a mantenir viva la memòria democràtica de
les Illes Balears.

També hem fet una esmena d’afectació, no pròpiament a la
secció 11 sinó a l’empresa pública Televisió Espanyola de les
Illes Balears, per proposar que es destini tota la quantia que
tenen prevista per comprar drets d’emissió de producció aliena,
que això és una quantia de 2 milions d’euros, a contractar
íntegrament producció de les Illes Balears. Creim que allò que
justifica una televisió pública autonòmica, ja ho hem dit, és la
promoció de la producció pròpia, promoure la utilització de la
llengua pròpia, promoure en definitiva la cohesió social, i en
canvi no creim que es justifiqui una televisió pública
autonòmica, per més que pugui millorar l’audiència, si la
programació no té cap valor afegit per a les Illes Balears. 

També amb l’esmena 9775 proposam detreure 100 milions,
perdó, 100 milions no, 100.000 euros de la partida corresponent
a comunicació institucional. És cert que hi ha hagut una rebaixa
en comunicació institucional, però encara hi ha prevists 738.000
euros. Entenem que són més importants en aquest moment les
persones, entenem que allò que s’ha de fer és garantir la
integració social dels immigrants i per això proposam que es
destinin 100.000 euros d’aquesta partida per donar continuïtat
als plans d’acollida de la immigració a l’illa d’Eivissa a través
del seu consell insular.

L’esmena 9887 és una esmena de substitució, i allò que
proposam són diferents baixes a partides de la secció 11, serveis
generals del gabinet de la Presidència, comunicació
institucional, Institut d’Estudis Autonòmics...; les baixes
proposades fan un total de 980.000 euros, de capítol 1
únicament allò que es dedica a gratificacions del gabinet de
Presidència, perquè entenem que si en un any en què no es
donen gratificacions al personal funcionari de les conselleries,
en què s’han retallat els sous a tot el personal, a tots els
empleats públics, en què no s’ha abonat la paga extra als
servidors públics, que s’augmenta l’horari, que es disminueixen
les vacances, els permisos..., en aquest context no és de justícia
que es mantengui una partida de gratificacions en el gabinet de
Presidència.

Tota la resta de baixes que es proposen, llevat d’aquesta de
capítol 1, ho són de capítol 2, atencions protocolAlàries de
representació, reunions, conferències, cursos, estudis, treballs
tècnics, altres treballs, dietes, locomocions, trasllats. I també a
capítol 6 únicament proposam baixes al subconcepte 64000, que
és el subconcepte d’inversions immaterials. Amb aquesta
quantia proposaríem una alta a una partida de la secció 14,
concretament proposam que aquests 980.000 euros se situïn a
una partida de la Direcció General de Comerç i Empresa, més
concretament al programa de promoció industrial i tecnològica,
amb la idea que és possible ajustar i retallar en allò que és
prescindible, que serien aquestes inversions immaterials,
aquests estudis tècnics o les gratificacions, dietes, cursos, per
atendre les necessitats de les persones, però també per incloure
alguna mesura de reactivació econòmica que afavoreixin els
emprenedors dels nostres sectors econòmics. En aquest sentit i
atès que el sector audiovisual es vincula a la Conselleria de
Presidència, allò que esperam amb aquesta esmena és que
aquests doblers es dediquin íntegrament a donar suport a
empreses audiovisuals per a la promoció de productes propis.
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Quant a l’esmena RGE núm. 9881, està feta en el mateix
sentit que l’anterior, és de substitució. Proposa baixes a
diferents partides de la secció 11, secretaria general, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, publicacions,
butlletí oficial, Direcció General de Coordinació del Govern. I
també a Relacions Institucionals i Acció Exterior, fins i tot a
Relacions amb el Parlament. Les baixes que se proposen sumen
un total d’1.205.000 euros. I també ho són a capítol 2 i més
concretament a reunions, conferències, cursos, estudis, treballs
tècnics, altres treballs, dietes, locomocions i trasllats. I en el
capítol 6, molt mancats d’inversions reals, únicament proposam
baixa a inversions immaterials. Aquestes esmenes proposam
que es dediquin a atenció a les persones. D’una banda proposam
que es dediquin 305.000 euros al programa de relacions i
cooperació amb altres administracions públiques i ens públics
i privats. I concretament en el subconcepte de transferències de
capital a famílies i a institucions sense ànim de lucre, perquè es
possibiliti atendre directament a persones dins Cooperació
Internacional. Proposam també que la quantitat de 900.000
euros es destini dins el programa d’integració social
d’immigrants. I també que es faci una transferència a l’Agència
d’Immigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears,
perquè puguin fer atenció directa a les persones, tant a
Cooperació Internacional com el colAlectiu d’immigrants.

Respecte de l’esmena RGE núm. 9889, també de substitució,
proposam donar de baixa totes les quanties del capítol 1, del
centre de cost de la Direcció General de Cooperació i
Immigració, del programa de comunicació institucional.
Entenem que és prescindible del tot un programa de
comunicació institucional dins aquesta Direcció General de
Cooperació i Immigració, quan allò que fa falta és donar
recursos que vagin directament a les persones. No els hem de
comunicar, ni fer cap propaganda. El que hem de procurar és
que els recursos arribin als que realment ho necessiten. Per tant,
demanam que tota aquesta quantia es dediqui justament a
Cooperació Internacional, concretament al programa de
planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament.
D’aquesta manera ens assegurarem que aquesta partida
incrementi i els números no són tan insuportables com els que
en aquest moment tenim.

I finalment amb l’esmena RGE núm. 9890 proposam que es
doni de baixa una quantia de 7.500.000 euros de la partida
prevista en el centre de cost de la Secretaria General i en el
subconcepte de transferències corrents a l’Ens Públic de
Radiotelevisió Espanyola, perquè consideram que allò que no
és possible és fer la major part del retall a Immigració i
Cooperació i no donar el mateix percentatge de retallada, aquest
percentatge general que se dóna a la conselleria, a la
radiotelevisió.

En definitiva, amb el conjunt de les nostres esmenes, allò
que es pretén és millorar les quantitats tan minses que es
dediquen actualment a Cooperació Internacional o a Cooperació
al desenvolupament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Intentaré ser breu, jo crec que a les esmenes
a la totalitat ja s’ha explicat de forma clara quina és l’argument
que justifica la nostra manera de veure aquest pressupost i
també de com seria un pressupost governat per uns partits de
sensibilitat d’esquerres, amb una sensibilitat molt més propera
a allò que senten els ciutadans. Diria que el primer bloc
d’esmenes seria el de Cooperació, a través d’una esmena de
substitució es fa una alta de 2 milions d’euros que s’obtenen
d’una baixa a la secció 35.

També es fa una esmena d’afectació a l’Agència
d’Immigració i Cooperació, a través de la qual es redueix un alt
càrrec i aquesta aportació de 53.231 euros es trasllada a capítol
4. I per tant, en conjunt, aquests 2 milions i aquests 53.231
euros, més allò previst, 980.000, fan un total de 3.033.231
euros, que no serveixen per dir que estam en una situació de
compliment de la Llei de cooperació, però que almenys farien
possible i garantirien el suport al fons de cooperació de cada una
de les Illes, el fons d’emergència, la convocatòria de projectes,
nova convocatòria de projectes i de cooperants, mantenir els
convenis actuals, etc. En qualsevol cas, crec que és important
dir que la previsió per al 2013 en aquests moments destinada a
Cooperació es reduirà a un 0,14%, un cop brutal de destral a la
cooperació, que la deixa en un estat crític i de difícil
sostenibilitat, per utilitzar el terme que tantes vegades utilitza
aquest govern per justificar la seva política.

També proposam a través de les esmenes, altes a programes
com Alter, de suport a integració a alumnes i famílies
nouvingudes, programa que fins ara era gestionat des de la
Conselleria de Presidència, tot i que ara hagi canviat la seva
ubicació. La dotació creim que és insuficient i per açò proposam
una alta de 150.000 euros, que amb la resta prevista podria
garantir la viabilitat del programa. També feim una alta, jo diria
que simbòlica, però molt real, referida a les inversions
estatutàries. Ho hem fet a l’articulat i a les inversions que es
concreten a cada una de les seccions, però també des de
Presidència, la seva funció de coordinació de l’activitat del
Govern, crec necessari deixar de forma manifesta la necessitat
que el pressupost prevegi aquestes inversions, amb una partida,
com deia, simbòlica de 6 euros, per ampliar-se lògicament al
total que l’Estat hauria d’aportar, ha d’aportar en relació a les
inversions estatutàries previstes a l’Estatut, les pendents del
2011, del 2012 i definir les del 2013; són inversions a les quals
la comunitat autònoma no hi pot renunciar. Amb 6 euros no es
crea un forat en el pressupost, cosa que sí fan altres pressuposts
d’alguns consells insulars que preveuen les inversions
estatutàries en la seva totalitat quan el Govern els diu que no les
té previstes. És a dir, el consell insular sí les preveu, el Govern
en canvi no les contempla. Nosaltres creim que han d’estar
contemplades perquè ha de formar part del compromís i de la
voluntat d’aquest govern a exigir, negociar i aconseguir
aquestes inversions per a la nostra comunitat autònoma.
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També aquesta secció està afectada per baixes, algunes de
les quals ja he explicat, però molt breument, hi faré una
referència. La que afecta al programa 126A, referida a Marivent
i que ja hem exposat aquí i que en comissió a més a més se’ns
ha dit reiterades vegades que és un clàssic, jo diria un clàssic
referits als grups que l’exposen, jo diria que és una vergonya,
que no hi hagi doblers per pagar a les ONG que fan un esforç
impressionant per evitar els efectes de la crisi en els sectors més
fràgils de la nostra societat. I, en canvi, perdonin que ho torni
repetir amb aquesta rotunditat i claredat, n’hi hagi per matar
rates i paneres en el palau de Marivent. Molts de ciutadans fa
anys que no es poden permetre ni unes vacances ni un extra. I
ara, vostès diuen que sí, que Marivent forma part de les
prioritats, perquè com molt bé han dit vostès, governar és
prendre decisions i governar és prioritzar. Marivent és per a
vostès una prioritat. I ho és, a pesar que la situació econòmica
és la que és i de què els programes referits a l’àmbit social es
vegin substancialment reduïts.

També afectam mitjançant baixa, perquè ens sembla que són
excessives, innecessàries i injustes les aportacions previstes als
programes de comunicació social i institucional i que en el seu
conjunt dels dos programes fan un total de 1.100.000 euros. És
excessiu, com he explicat també a les esmenes a la totalitat,
creim que estan molt mal gestionats.

També presentam baixa en el programa de qualitat al
Govern, el 112F, previst en 576.494 euros. I també baixes, que
també he esmentat, d’alts càrrecs que en aquests moments són
absolutament injustificables. Costa moltes vegades més l’alt
càrrec que els recursos que gestiona de capítol 6, 4 o en el seu
conjunt i que en total fan 400.000 euros. I com dic, dins aquests
alts càrrecs hi ha el virrei de Formentera.

També feim baixa en una esmena no gens simbòlica, molt
real, la 121A, de 30.000 euros dedicada ala Fundació de la Real
Academia Española, una mostra més de per a qui, a favor de
què, en contra de què es governa. Mentre el Govern surt de
l’Institut Ramon Llull, per raons polítiques de no coincidència
amb allò que ha de ser el projecte de país, també es diu de
vegades que per raons econòmiques, mentre es fa açò, mentre
es retalla a tot aquell que promou i cultiva la llengua catalana,
mentre es fa tot açò, es manté intacta l’aportació a la Fundació
de la Real Academia Española. 

Jo crec que amb aquestes esmenes expressam clarament
quina és la visió del nostre grup i quina seria la voluntat del
nostre grup expressada en aquests pressuposts, uns pressuposts
que haurien de ser molt més socials, molt més propers als
ciutadans, a les necessitats que tenen i a complir amb allò que
en aquest moment li exigeixin i li demanen en aquest Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio, per un temps de
deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començam per l’esmena
9887 del Grup Parlamentari Socialista, allà on es fa la
demagògia habitual a què ens té acostumats el Partit Socialista
darrerament en aquest parlament. Es nota que vostès, lluny de
la responsabilitat i l’esforç que suposa per a un govern fer uns
pressuposts en un moment tan complicat com el que vivim ara,
es limiten a donar de baixa partides de la secció 11,
concretament del programa 121A sense ordre ni concert, i ho
fan per rapinyar uns 980.000 euros, per intentar quedar bé amb
les empreses del sector audiovisual. I dic això perquè vostès han
estat els responsables de què la indústria audiovisual d’aquestes
illes s’enfonsi i avui tengui problemes. I així ho demostra la
lamentable situació que vostès varen fer al front del Govern i de
l’ens públic, que a 31 de desembre de 2011 varen deixar a deure
18.334.838 euros, a les empreses del sector audiovisual. Vostès
contractaven producció i no la pagaven i aquesta actitud
irresponsable és la que ha provocat l’enfonsament d’una part
important del sector audiovisual de la nostra comunitat
autònoma.

La nova direcció de l’ens públic ha pagat aquest deute
gràcies al crèdit extraordinari del Govern central per pagar a
proveïdors. El seu cinisme amb la indústria audiovisual els
retrata i els deixa en evidència. Nosaltres creim en un altre
model, mentre la seva solució és rapinyar 980.000 euros d’aquí
i d’allà, la nostra solució i la del Govern de les Illes Balears és
elaborar una llei del sector audiovisual on es contemplin
incentius i bonificacions per atreure els rodatges i les
produccions a les nostres illes, per fer que les nostres illes siguin
atractives per als inversors privats, que dinamitzin l’economia
i estimulin la creació de llocs de feina. Ja veim que vostès
encara creuen en el model de sostenir les empreses a cop de
subvenció. Això no és sostenible.

Quant a l’esmena 9759 del Grup Parlamentari Socialista,
tampoc no la podem acceptar per una qüestió molt simple. No
es pot dotar en 30.000 euros una fundació que no existeix.
Convendria que revisassin amb més precisió l’acció del nostre
Govern, ja que segons l’Acord de Govern, de 13 d’abril de
2012, pel qual s’aprova la primera fase de reestructuració del
sector públic instrumental de les Illes Balears, a l’annex 1.12
concretament, es preveu l’extinció de la Fundació balear de la
memòria democràtica. Així que facin el favor de fer bé les seves
esmenes i deixin de demanar qüestions que són impossibles.

Com tampoc no podem donar suport a l’esmena 9888 del
Grup Parlamentari Socialista, a la qual es torna fer un ball de
baixes i altes, per poder defensar el discurs de què el Partit
Popular no creu amb les persones i que únicament dedica
partides del seu pressupost per a inversions immaterials, estudis
tècnics i treballs tècnics. I no es confonguin, els que pagaven
despesa corrent sense fre i els que invertien amb furor en estudis
i programes inútils amb quantitats milionàries varen ser vostès.
El Govern del Partit Popular presenta uns pressuposts que
podem qualificar d’austers, plurals i objectius. Així que hi ha
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una sèrie de qüestions que no es poden deixar d’atendre, malgrat
vostès facin demagògia amb el discurs de les persones. Qui ha
fet un pressupost real per garantir els serveis de les persones, el
present i el futur, ha estat el Partit Popular.

De la mateixa manera ho fan vostès amb l’esmena 9889, ara
sobtadament a vostès els sembla prescindible una despesa de
capítol 1 per a comunicació institucional. Però és això possible?
Si vostès han estat els grans inversors en comunicació
institucional, si a vostès el que més els agradava era la
propaganda del seu govern, a més es repartien els doblers entre
els diferents regnes de taifes. Vull incidir que s’ha reduït el
pressupost d’aquest concepte en un 60%, hem passat de 2
milions d’euros a 600.000 euros. Vostès varen gastar 2 milions
d’euros per a la campanya electoral, fet que va ser terrible...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí i varen deixar una partida de 15.000 euros per
passar tot l’any. Això fa vergonya i vostès també varen concedir
4 milions d’euros en subvencions de comunicació. Escolti, jo no
sé què prediquen, però el que realment és increïble és el que fan
amb l’esmena  9890, amb aquesta ja m’acaben de matar,
m’acaben de rompre tots els esquemes. Resulta que el PSIB-
PSOE troba que IB3 té un pressupost desmesurat i demana la
reducció d’un 25% del seu pressupost. I ara què ha passat al
Partit Socialista? O no se’n recorden que l’any passat el Sr.
Bonet posava el crit al cel perquè el Govern del PP passava el
pressupost d’IB3 de 60 a 30 milions d’euros? No se’n recorden
d’això?

(Alguns aplaudiments)

Jo me’n record que el Sr. Bonet, amb tot l’afecte, quasi se’ns
crema a lo bonzo a la comissió d’IB3 per aquesta qüestió, ja no
se’n recorden? Han canviat el discurs? Quina coherència que
tenen, senyors del Partit Socialista. Ells ho criticaven perquè
deien que no podríem pagar tot el que devíem als proveïdors,
per cert, proveïdors que varen contractar ells. Ens varen dir que
volíem tancar IB3 de manera encoberta, ens varen dir que
enfonsarien encara més el sector audiovisual. I ara demana
vostè reduir la televisió pública un 25%, que té un pressuposts
de subsistència i que fa miracles per no desaparèixer. Vostès
sense cap dubte han perdut el cap. A més, convé que sàpiguen
que tant el Govern com la direcció de l’ens públic, que han
pactat en tot moment i també han pactat -s’ha de dir- el model
de gestió, un model de gestió directe, on no es descarta la
colAlaboració públicoprivada per a determinats espais o
programes, però que en tot moment ha estat pactat, Govern,
televisió pública i sector audiovisual, i en aquest sentit també
vull fer públic allò que ens va contar el director d’IB3 que va
rebre una carta de la PAIB, Associació de Productores, que li
varen fer arribar l’enhorabona per mantenir la partida de 30
milions d’euros. El Partit Socialista, una altra vegada, va en
contra del sector audiovisual.

Quant a l’esmena 9775, no li donarem suport perquè
consideram que les partides estan garantides en el pressupost,
per tal de mantenir les oficines d’informació, assessorament,
orientació a la immigració al Consell Insular d’Eivissa

Quant a l’esmena 9760 vostès demanen destinar totes les
partides del pressupost de producció pròpia i nosaltres apreciam
l’evident aposta que fa IB3 al seu pressupost dedicant quasi 6
milions d’euros a producció pròpia, mentre dedica 2 milions
d’euros a producció aliena, per tant, la més que duplica. A més,
hem de recordar que amb el criteri de repartiment poblacional
que fa FORTA 2 milions d’euros per a les Illes Balears és molt
rendible, no és tan rendible, per exemple, a Madrid o a
Catalunya, però nosaltres amb 2 milions ens ret més que a altres
comunitats autònomes. A més, nosaltres pensam que IB3 ha de
ser una televisió plural i que hi ha d’haver un poc de tot en la
programació. També hem de recordar que la Llei d’IB3 regula
que s’ha de dedicar almanco un 15% en producció pròpia, i
aquests pressuposts hi dediquen un 20%, per tant, més del que
estableix la llei. 

Que siguin vostès els defensors de la producció pròpia en
exclusiva quan vostès firmaren contractes milionaris pagant
drets de retransmissió d’espais esportius que no ens podíem
permetre, Fórmula 1, partits de primera divisió, i que molts
d’aquests espais ja eren retransmesos per altres cadenes de
televisió. Això sí que eren ganes de malbaratar els doblers
públics, senyors del Partit Socialista.

Pel que fa a les esmenes del PSM-Entesa i Més per Menorca
dir que l’esmena 10156 efectivament ens trobam davant un
clàssic del PSM que ha de fer l’ullet al seu votant més radical,
resulta que volen deixar sense dotació pressupostària el Palau de
Marivent. No saben que el palau fou cedit el 1973 als aleshores
prínceps d’Espanya, per la Diputació Provincial de les Illes
Balears. Per tant, actualment els edificis són propietat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears la qual cosa significa
que qui s’ocupa del seu manteniment i de les inversions
necessàries ha de ser la comunitat autònoma, no Patrimoni
Nacional ni l’Administració de l’Estat. Una altra cosa és que
vostès vulguin deixar Marivent sense seguretat i sense
manteniment. No sé, tal vegada s’estimen més que entrin ocupes
al Palau de Marivent, però nosaltres ens estimam més que
continuï venint la família reial perquè vostès, a més, han
demostrat que són un poc pillets. Miri, mentre han governant el
Govern de les Illes Balears també ho han fet en temps de crisi
econòmica, i vostès no han dit ni piu del Palau de Marivent i
ara, de sobte, se’n recorden que són antimonàrquics i diuen que
volen fer totes aquestes mesures per anar en contra del cap de
l’Estat.

Quant a l’esmena 10150 no li donam suport perquè entenem
que la partida pressupostària corresponent garanteix l’execució
de projectes de cooperació al desenvolupament i les funcions de
l’Agència d’Immigració i Cooperació. 

Quant a la 10155, per mantenir el programa Alter, la
rebutjam per dos motius, un, perquè tornen una altra vegada a
tocar les partides que afecten el Palau de Marivent i, segona
qüestió, perquè el programa Alter està previst als pressuposts de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears.
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I ja per acabar, Sra. Presidenta, no donarem suport a
l’esmena 10154 del PSM-Entesa Nacionalista atès que les
despeses pressupostàries per a l’Agència d’Immigració i
Cooperació han estat fetes des de l’equilibri econòmic i ajustant
cada una de les seves partides. Per tant, rebutjarem aquestes
esmenes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començam les votacions. Votacions del
plenari, Projecte de llei RGE...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sra. Presidenta, li havia demanat si podia ajornar
la votació de l’articulat, esperant un informe dels lletrats. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, sí, miri, aquest informe dels lletrats que vostè em
comentava jo tenc entès que ... he demanat un informe, he
demanat una contestació precisament del que vostè m’ha
demanat, jo, com vostè sap, no era a la Mesa i segons sembla
aquest tema va quedar resolt a la Mesa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears es va reunir dia
5 de desembre de 2012 i a través de l’escrit del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
RGE núm. 10255/12, i del Grup Parlamentari Socialista en el
qual es va solAlicitar l’emissió d’un informe jurídic sobre la
qüestió plantejada per la Sra. Mascaró i Melià, i va acordar
desestimar les peticions. Per això nosaltres, ara, continuarem
amb les votacions.

Contra aquest acord no es va presentar cap reconsideració.
Hi va haver una altra segona Mesa, es va posar damunt la taula,
hi va haver un empat, dia 14 de desembre. Essent, doncs, que la
Mesa ja s’ha manifestat sobre la qüestió no cal tractar
novament, per la qual cosa aquesta presidència no comparteix
la petició feta per la Sra. Mascaró i Melià i procedirà a posar a
votació els articles del text del projecte de llei segons el
seguiment fixat. 

(Remor de veus)

És segons l’informe que tenc, li acab de llegir, ho deixam
clar. Començam amb les votacions.

Continuam, Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013. Debat número 1, l’articulat, les
disposicions addicionals, la disposició transitòria i la disposició
derogatòria 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. 9665/12 a la RGE  núm. 9700/12 i de les
RGE núm. 9703/12 i 9704/12.

Començam a votar? Passam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 vots a favor i
una abstenció. 

Passam a la següent votació conjunta dels vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari Socialista als articles 1, 2, 9 i
19; a les disposicions finals vint-i-sisena bis i vint-i-sisena ter
i a l’exposició de motius. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

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

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

Votació conjunta dels vots particulars presentats pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
els apartats b) i j) de la disposició derogatòria. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

Seguidament es procedeix a la votació dels articles i
disposicions als quals es mantenen esmenes i vots particulars.
Votació separada de l’article 7. D’acord? 

Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per 34 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions.

Votació conjunta de la resta d’articles i disposicions als
quals es mantenen esmenes i que són els articles 1, 2, 5 i 6, la
denominació del capítol 4, els articles 9, 10, 11, 12, 14, 15 i 19,
les disposicions addicionals tercera, sisena i catorzena, la
disposició derogatòria única, les disposicions finals primera,
tercera, quarta, cinquena, novena, desena, onzena, dotzena,
tretzena, catorzena, quinzena, dissetena, divuitena, dinovena,
vintena, vint-i-unena, vint-i-dosena, vint-i-tresena, vint-i-
quatrena, vint-i-cinquena, vint-i-sisena bis, vint-i-sisena ter i
l’exposició de motius. 
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Començam a votar. Votam.

Queden aprovats per 34 vots a favor, 24 en contra i una
abstenció.

Tot seguit se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no es mantenen esmenes, que són la denominació del títol
del projecte, la denominació del títol I, la denominació del
capítol 1, els articles 3, la denominació del capítol 2, l’article 4,
la denominació del capítol 3, l’article 8, la denominació dels
títols II i III, els articles 13 i 16, la denominació del títol IV, la
denominació del capítol 1, els articles 17, 18, 20 i 21, la
denominació del capítol 2, l’article 22, la denominació del títol
V, l’article 23, la denominació del títol VI, l’article 24, les
disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena,
setena, vuitena, novena, desena, onzena, dotzena i tretzena, la
disposició transitòria única i les disposicions finals segona,
sisena, setena, vuitena, setzena i vint-i-sisena. 

Començam a votar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres demanaríem votació separada en el cas de la
disposició final segona, apartat primer. Disposició final segona,
apartat primer. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició final segona?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Disposició final segona, apartat primer. Votació separada de
la resta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix primer votarem aquesta que vostè demana
votació separada. D’acord? 

Començam a votar. Votam.

56 vots a favor, 2 vots en contra. Queda aprovada per 56
vots a favor, 2 en contra i una abstenció.  D’acord?

Ara si els pareix començam a votar tota la resta. Començam
a votar la resta. Votam.

Queda aprovada per 35 vots a favor, 19 en contra i 5
abstencions. 

Les esmenes presentades a les seccions, entitats públiques,
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, ib-
salut, Agència Tributària. Debat número 2 de totalitat, agrupació
de la secció 11, Conselleria de Presidència a les seccions i
entitats afins. 

Començam a votar. 

Queden rebutjades per 56 vots en contra i 1 vot a favor. 56
vots en contra, era totalitat. Debat número 2, totalitat. No hi ha
hagut cap confusió ni una. D’acord? 

Continuam. Continuam?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sra. Presidenta, voldria fer constar que ens hem equivocat
en la votació, ens pensàvem que, no? No, que ens pensàvem que
... no, només diré l’explicació de vot, ens pensàvem que
votàvem l’articulat. Ho deixam així, però només era perquè
constàs en acta. M’he equivocat a l’hora de marcar la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, jo crec que havia dit debat número 2, de totalitat.
Continuam. 

En el debat número 3, de globalitat, demanen votació
separada del debat número 3 de globalitat? Digui, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Demanaria votació separada per
una part de les esmenes 9887, 9759 i 9889, en aquest cas són les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista. I després, en aquest
cas, també demanaria votació separada de la 9760. Que hi
hagués tres grups. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Miri, si li pareix jo aquí tenia, faria la votació
separada de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, les
que vostè ha dit, la 9887, 9759 i 9889, d’aquestes tres esmenes
ara començarem la votació. Li pareix bé?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, nosaltres també demanaríem votació
separada de la 9890.

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 9890?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, de la 9890.
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LA SRA. PRESIDENTA:

La 9890 la teníem dins un altre bloc, però la treurem i la
farem separada. Cap problema.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començam la primera votació, RGE núm. 9887,
9759 i 9889. D’acord? 

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 24 a favor i cap
abstenció. 

Ara, votació separada, si els pareix, de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 9888 i 9775 serien, i
llevaríem la 80, 9888 i 9775. D’acord? Passam a votar. 

Comença la votació. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 25 a favor.

Si els pareix ara començarem amb la votació separada de
l’esmena 9890, que volien separadament, 9890. 

Començam. Votam. 

Queda rebutjada per 40 vots en contra i 19 a favor. 

Continuam. Ara tenc votació separada de l’esmena del grup
Parlamentari Socialista, la 9760, d’acord? 

Començam a votar. Votam. 

Queda rebutjada per 33 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció. 

I ara ens quedaria la votació separada de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca RGE núm. 10156, 10150, 10155 i 10154. D’acord? 

Començam a votar. Votam. 

Queden rebutjades per 34 vots en contra i 25 a favor. 

Acabades les votacions, si els pareix, començaríem ..., ara
no sé molt bé quina hora és, són les quatre, doncs, tendríem una
hora per dinar i començaríem a les cinc, si els pareix. Ens veim
a les cinc.

Moltes gràcies.
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