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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, a totes i a tots.

Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2015.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, que
és el debat, votació i aprovació, si pertoca, del dictamen de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE
núm. 10146/14, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la Cambra que el debat del dictamen es distribuirà en 19
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en quatre moments que, si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat corresponent
a la secció 12, Turisme i Esports; després del debat corresponent
a la secció 15, Agricultura, Medi Ambient i Territori; després
del debat de la secció 18, Salut, 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 2015 i començam per la defensa conjunta de
les esmenes que es mantenen a l’articulat.

Debat primer, l’articulat del dictamen del projecte de llei.
Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic debat de
defensa conjunta de totes les esmenes que es mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
de la RGE núm. 10703/14 a la 10720/14 i de la RGE núm.
10722/14 a la 10761/14, té la paraula l’Hble. Sr. Joan Boned,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, començam avui el debat, el darrer debat
d’aquesta legislatura d’una llei de pressuposts, el darrer debat
d’un projecte de llei preparat i presentat pel Govern del Partit
Popular que esperem, així és el nostres desig, que sigui el darrer
que es faci per part d’aquest govern i d’aquest partit. Esperam
que l’any que ve altres tenguin l’obligació de redactar aquesta
llei de pressuposts.

(Remor de veus)

Voldria assenyalar, en primer lloc, que aquest debat sobre
l’articulat té un nombre d’esmenes important i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputat, per favor, per favor silenci. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

... està clar que resulta impossible fer la defensa una a una de
cada una de les esmenes presentades pel nostre grup. Per tant,
faré un resum de totes i intentar que quedi clara quina és la
postura del Grup Parlamentari Socialista en referència a aquest
apartat d’articulat de la llei de pressuposts.

Destacaré dos grans blocs, un primer bloc que afecta els
càrrecs polítics, els alts càrrecs i el personal de l’administració
pública, i un segon que farà referència fonamentalment també
a la reforma fiscal que s’inclou en aquest apartat. 

Dins el primer bloc, començaré parlant d’una esmena que
proposa, com ja altres vegades hem fet, parlant de les dietes
parlamentàries dels membres del Govern les quals entenem que
s’han de suprimir, especialment en un context de crisi
econòmica, com el que patim. En aquesta mateixa línia i en el
mateix sentit proposam que les dietes que es perceben per
assistència als consells d’administració i als òrgans colAlegiats
de direcció es redueixin a 50 euros com a màxim, com a mesura
també de colAlaboració amb les retallades que pateixen els
nostres ciutadans.

En un punt intermedi entre personal de l’administració i
càrrecs polítics hi ha la proposta de suspendre, per a l’any 2015,
el dret a la percepció del complement de destinació en la quantia
establerta per als directors generals de l’Estat per al personal
que ha estat més de dos anys ocupant un càrrec polític, si no
m’equivoc és el conegut com a complement 33, el qual entenem
que no és necessari i, com ja diguérem en comissió ja en el seu
moment, entenem que és un privilegi absolutament innecessari,
i no suspendre aquest complement en una situació de dificultat
i de crisi, com he dit abans, resulta fins i tot, podríem dir, que
immoral.

També pretenem posar un límit a les retribucions
funcionarials més elevades. No té cap sentit que hi pugui haver
sous superiors als 100.000 euros, sous superiors fins i tot al del
mateix president de la comunitat autònoma. És reprovable
continuar permetent aquests salaris quan es mantenen congelats
els salaris de 1.000, 1.100, 1.200 o 1.300 euros, i entenem que
això és una mesura que s’ha de prendre urgentment. S’ha de fer
el mateix amb el personal laboral al servei del sector públic,
dels ens del sector públic instrumental. 

També proposam la supressió de determinades
excepcionalitats recollides a la lletra c), concretament de
l’article 12.1, ja que en mans, entenem, que en mans del govern
actual poden acabar suposant tot un seguit de privilegis
indesitjables.

Mantenim també esmenes per suprimir alguns articles on es
mantenen retallades retributives dels empleats públics. A
aquests sí que se’ls retalla i congela el que faci falta, mentre que
aquí els diputats del Grup Popular s’han negat sistemàticament
a les retallades, com he dit abans, als alts càrrecs, als membres
del Govern o a aquests salaris sobredimensionats. 
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Pretenem també establir limitacions al complement específic
tant per al personal de l’administració autonòmica com per al de
totes les administracions i les institucions de les nostres illes.
Proposam establir un termini d’aprovació de les ofertes
públiques d’ocupació perquè se n’aprovi alguna dins aquesta
legislatura i establir una obligació legal de fer-ho pel Govern
d’aquestes illes.

Entenem que s’ha de suprimir la regla general de suspensió
del nomenament i la pròrroga de personal funcionari interí o de
personal estatutari al servei de la sanitat pública, així com del
personal interí docent o del personal temporal.

Intentam possibilitar que els programes de caràcter
temporal, a través dels quals resulta impossible el nomenament
de personal funcionari interí que s’hi vincula o de personal
laboral temporal que també s’hi vincula i, d’acord amb la nostra
legislació de funció pública, pugui tenir una durada de tres anys
prorrogables per un any més. Parlam de programes que haurien
de finalitzar abans del 31 de desembre de 2015.

Per acabar amb aquest primer bloc que he esmentat, tenim
interès també a presentar una esmena, que ja l’hem presentada
també altres vegades, però que entenem que continua essent
necessària, i és reclamar novament la suspensió de la vigència
de la Llei 10/2002, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, una institució estatutària que es va
suspendre, que es va deixar dins un calaix, no interessava,
sembla que els informes que sortien d’allà, per algun motiu, no
acaben de ser el que el Govern entén que li fa falta, i la millor
manera de no conèixer informes que no vagin exactament en la
línia, en tot moment, del que pensa, del que diu i del que
publicita el Govern és eliminar aquelles institucions, aquells
òrgans que poden informar d’una manera diferent de com ho fa
el Govern. Aquest és l’objectiu que persegueix el Govern amb
aquesta eliminació temporal del Consell Econòmic i Social i
entenem que, sí o sí, s’ha de recuperar ja d’una vegada.

Passaré ara al segon bloc que deia que engloba bàsicament
mesures preses respecte de la reforma fiscal. Començaré per
algunes de les coses que per part del conseller en el seu moment
i del Govern i del Grup Popular es destacaren com a més
important dins aquesta reforma fiscal i és allò que afecta la
bonificació del cent per cent d’algunes de les taxes de la nostra
comunitat. Es va dir que es bonificava el cent per cent, per
exemple, per la revisió de discapacitat o per la revisió de
dependència. I nosaltres demanam que, si existeix la seguretat,
la certesa amb la qual el conseller en el seu moment va defensar
les bonances d’aquest pressupost per al 2015, si tot va tan bé
com es diu des del Govern, si tot va tan bé com es diu des del
mateix president del Govern de l’Estat, sembla que quan feim
la proposta de reforma fiscal no tenim tan clar que això sigui
així de contundent perquè, què es fa? Es bonifica una taxa
clarament injusta, clarament injusta, en el cent per cent sí, però
la pregunta és, per què no s’elimina si tot està tan clar? Per què
la deixam allí a fi que es pugui recuperar l’any que ve, per
exemple, si fes falta? Si tenen tan clar que les coses no són així,
que s’ha d’ajudar a determinats colAlectius, per què no eliminen
aquesta taxa a discapacitats i a dependents? Perquè no ho tenen
clar i perquè el seu objectiu no està exactament allà on vostès
pretenen fer-nos creure que està.

Llavors, ens diuen també, jo record que en comissió vaig
comentar al conseller que per què no s’havia fet alguna cosa
també amb el tema de la taxa d’emissió de targeta sanitària, i la
resposta del conseller va ser, si s’hi aplica un 20% també de
bonificació, en aquest cas, com a la resta de les taxes d’aquesta
comunitat, però clar, és que parlam d’una taxa clarament
injusta, parlam d’una taxa que es cobra pràcticament a tots,
llevat puntualment a qualque colAlectiu que es troba ja en el
nivell de la desesperació, podríem dir, però que hi ha molts de
ciutadans d’aquestes illes que continuen veient-se obligats a
pagar un 20%, no és més que un descompte d’una taxa injusta,
i jo m’atreviria a dir que una taxa irregular, fins i tot, una taxa
que va néixer com totes les taxes, les taxes es posen per
compensar la prestació d’un servei i aquí és on m’agradaria que
algú em digués quin servei es presta amb l’emissió d’aquesta
taxa? Perquè el de control del frau que varen voler vostès
assenyalar inicialment no em serveix, no em serveix perquè
aquest control de frau es podia fer exactament sense necessitat
de cobrar per emissió de cap targeta, era simplement gestió,
control de gestió, basta! No fa falta cobrar als ciutadans i als que
tenen problemes perquè se’ls posi una foto a un tros de plàstic
perquè a vostès els vagi bé i perquè necessitin i vulguin recaptar
un poc més del que ho fan.

També entenem que hi ha situacions que són clarament
injustes a la proposta impositiva d’aquesta comunitat autònoma.
Continuen vostès bonificant determinades qüestions, en aquest
cas em referiré a aquest 15% de deducció que s’aplica a aquells
ciutadans amb determinades condicions, com poden ser majors
de 65 anys i alguna altra, que contractin una assegurança
privada. Es fomenta que es traspassi la gent, tot el que sigui
possible, a la sanitat privada i, per una altra banda, el que fan és
abandonar directament el que es necessita a la sanitat pública.
A més a més, no s’ajuda els colAlectius necessitats, perquè haurà
de reconèixer i hauran de reconèixer tots vostès, que aquell
ciutadà que es pot permetre el luxe de contractar i de pagar cada
mes una assegurança privada no es precisament el que té
necessitats en aquesta comunitat autònoma, el que té problemes
d’assistència a metge perquè no pot anar precisament a la
privada és a qui s’hauria d’ajudar, a qui s’hauria de protegir, i
vostès, què fan? Protegeixen els que no tenen problemes, els
que es poden permetre el luxe de pagar una assegurança privada
perquè tenen ingressos suficients per a això. Això no és ni
justícia ni és progressivitat tampoc de què havíem parlat a
qualque moment.

I parlant de progressivitat, em referiré també a una proposta
que fem que és de modificació del quadre d’aplicació de
deduccions del tipus aplicable a IRPF en el tram autonòmic. És
cert que vostès han incorporat més trams dels que hi havia o
dels que hi ha actualment, però la distribució que vostès fan
continua essent injusta, és injusta perquè no s’aplica el concepte
de progressivitat de què hem parlat tantes vegades. Vostès diuen
que sí, clar, evidentment, en funció dels ingressos s’aplica un
tipus més alt o més baix, això està clar, però la reforma que
vostès han fet és no tocar el tipus aplicable a les rendes més
altes, baixar un poc les més baixes i, li dic, Sr. Conseller,
perjudicar les rendes mitjanes. El tram entre 18.000 i 33.000
euros no surt afavorit amb la seva reforma en aquest tipus, no
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surt afavorit. Guanyaran o es podran deduir segurament una
mica, però n’hi ha alguns que ho podran fer gràcies al còmput
global del tram autonòmic més tram estatal, perquè si només
aplicàssim el tram autonòmic n’hi ha alguns que hi surten
clarament perdent. I aplicant els dos trams, l’estalvi o la millora
que poden tenir aquests trams salarials està entre els 6 i els 7
euros mensuals, que ja li hem dit alguna altra vegada. Per tant,
és clarament injust anar per aquesta via.

Un altre punt que entenem clau per explicar en què
consisteix aquesta reforma i a qui pretén beneficiar aquesta
reforma fiscal és la proposta que es fa i que fa aquest govern en
matèria d’impost de patrimoni. S’assenyala que s’eleva el
mínim exempt, de 700.000 a 800.000 euros, i encara es pretén
que això s’entengui com una cosa bona, raonable i que afavorirà
a molts. No, la veritat és que, Sr. Conseller, no té arguments
vàlids per justificar el que fan amb aquest impost i, de fet, ho va
demostrar vostè a la compareixença de la Comissió d’Hisenda
per explicar el pressupost de 2015. Aquesta pujada de 700.000
a 800.000 del mínim exempt, vostè va dir i ho va explicar així:
“l’impost de patrimoni són 6.500 contribuents i dins la franja -
aquesta frangeta va dir vostè- que modificam hi ha un gruix
important de contribuents -de contribuents que tenen un
patrimoni de més de 700.000 euros”. I continuava vostè dient:
“vostès reclamen un impost a les grans fortunes -va dir- idò, el
fet d’anar pujant la base imposable va fent que l’impost es
concentri en les grans fortunes”.

Però com es pot ser tan manipulador, Sr. Conseller? Com es
poden falsejar tant les xifres? Vostè sap perfectament que els
que tenen patrimoni entre els 700.001 euros i 800.000 aquest
any han pagat impost de patrimoni, el 2014 l’han pagat, vostè
sap perfectament l’ingrés que ha obtingut per aquest concepte.
I què passarà a partir d’ara, de la seva reforma? Idò, que aquests
d’entre 700.001 euros i 800.000 no pagaran impost de
patrimoni, Sr. Conseller. Això és el que fa i em dirà vostè si
això és beneficiar o no a tots aquests. Beneficia a tots els que
tenen patrimoni superior a 700.000 i inferior als 800.000 i en
canvi manté congelats un any més els salaris del treballadors
públics, Sr. Conseller.

Per a aquests fins a 800.000 euros se’ls ha acabat la crisi,
efectivament, ja no se’ls aplica l’impost, en canvi, per als salaris
de 1.200 o 1.300 euros per a aquests encara no s’ha acabat la
crisi i han de continuar amb el seu salari congelat. A això jo li
diria hipocresia política.

I per acabar, perquè ja no tenc més temps, no voldria deixar
de referir-me a la recuperació necessària d’algunes deduccions
que en el pressupost de 2013 aquest govern es va encarregar
d’eliminar que s’aplicaven a determinats colAlectius, com són els
menors de 36 anys, discapacitats i famílies nombroses. Molts
d’ells afectaven l’impost sobre transmissions patrimonials, actes
jurídics documentats i diferents deduccions aplicables per
compres d’habitatges i diferents tràmits que podien fer tots
aquests colAlectius, hi havia un també per a propietaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. ... de terrenys protegits perquè
poguessin millorar el manteniment d’aquests terrenys. Entenem
que això s’ha de recuperar si realment vostès cerquen ajudar
aquests colAlectius.

Per acabar, ara això sí, volia, llavors em referiré en un segon
torn o a la rèplica també a una proposta que han fet que afecta
l’aportació als ajuntaments, però per acabar vull fer una
referència ràpidament a la necessitat de recuperar una figura,
que també es va encarregar aquest govern de fer desaparèixer,
és la del Defensor dels Usuaris del sistema sanitari públic de les
Illes Balears, extingit per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, del
pressuposts generals d’aquesta comunitat autònoma. És una
manera més de tapar boques, una manera més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

... que no es protesti i que no es coneguin els problemes que
tenen els pacients d’aquestes illes i entenem que ja va és hora
que els pacients tornin a tenir la seva veu, tornin a poder
reclamar davant l’administració i això es pot fer recuperant
aquesta figura.

Hi ha moltes més coses, no tenc més temps, en un segon torn
podrem parlar d’alguna qüestió més referida a aquest articulat
de la llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS, de la
RGE núm. 11130/14 a la 11166/14, té la paraula l’Hble. Sr. Biel
Barceló, per un temps de quinze minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots i a totes. Les esmenes
a l’articulat que presentam bàsicament van en diverses línies, la
primera de totes fa referència a les retallades. El discurs del
Partit Popular, el discurs del Govern és que les coses milloren,
de fet han presentat un pressupost expansionista, han presentat
un pressupost que es permet fer una reforma fiscal, de la qual
ara també en parlarem, reforma fiscal entre cometes, vostès
l’han anomenada així, realment no és així, però mentrestant
mantenen totes i cadascuna de les retallades que es varen
preveure el 2012, tant a les seccions, que debatrem al llarg
d’avui i demà, com fins i tot al mateix articulat. Per tant, una
part de les nostres esmenes van en el sentit d’anar eliminant
aquestes retallades, especialment en educació i salut en el cas de
l’articulat, sobre tot les que afecten el personal.
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I per altra banda hi ha aquestes modificacions fiscals que en
realitat no deixen de ser, per una banda, un esforç econòmic que
realitzarem tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
d’uns 60 milions d’euros, però que, evidentment, des del nostre
punt de vista, s’haurien d’haver prioritzat en altres qüestions
molt més importants que no en una reforma fiscal de la qual hi
haurà poques conseqüències positives per a l’economia i en
canvi, sí que és una reforma fiscal de la qual es beneficiarà gent
amb patrimoni molt important i gent amb ingressos molt
importants, si hagués estat una reforma fiscal que hagués anat
en la línia únicament i exclusivament d’afavorir rendes baixes
podríem haver estat d’acord amb aquesta reforma fiscal, però no
és així.

Anem per parts, per a algunes de les distintes esmenes que
hem presentat: en primer lloc presentam una esmena per la qual
les quanties econòmiques que s’ingressin per part de la
comunitat autònoma per sentències judicials relacionades amb
casos de corrupció, que ja en cauen algunes al llarg d’aquests
anys i les que, esperem, arribaran, que la incorporació als
pressupost per part del Govern es prioritzi que vagin destinades
a educació, salut i serveis socials.

Una altra de les esmenes que presentam és referida a la paga
extra, la paga extraordinària que es va eliminar al seu moment,
que ara proposen recuperar una quarta part d’aquesta paga
extraordinària, l’equivalent concretament a 44 dies de la paga
extraordinària. Nosaltres proposam que es recuperi la totalitat
de la paga extraordinària perquè així s’havia dit que s’havia de
fer. De fet, aquesta recuperació d’aquest 24,04% de la paga
extra respon únicament i exclusivament a les distintes
sentències que arreu de l’Estat han sortit per precisament aquest
desfasament que hi havia des que es va produir la decisió fins
que es va executar, per aquest desfasament, com dic, i estam
obligats, encara que no hi hagi una sentència específica per a les
Illes Balears, sí que arribaria en el seu moment.

Tornam insistir també en una qüestió que hem plantejat en
moltes ocasions, per part del Govern, per part del president
s’han comentat moltes vegades les despeses que es podrien
estalviar en determinades qüestions com per exemple reduir el
nombre del diputats, ho debatrem dijous, nosaltres els proposam
que comencin pel Govern, que el Govern renunciï a les dietes
que cobra per assistir a aquests plenaris del Parlament de les
Illes Balears, perquè forma part de la seva feina cobrar un sou,
per tant, no és necessari, una cosa com és assistir al Parlament
que forma part de la seva feina que cobrin dietes a part.
Igualment, les indemnitzacions per raó de servei, consideram
que els membres del Govern i alts càrrecs no haurien de cobrar
indemnitzacions per assistències a consells d’administració,
etc., i fins i tot el mateix personal de la CAIB si es fan en horari
laboral habitual tampoc no haurien de cobrar dietes per
assistència. Si volem dur a terme temes d’estalvi, comencem per
aquí.

Llavors hi ha tot un seguit d’esmenes en què proposam que
totes aquelles qüestions que afecten acords i pactes amb el
personal educatiu, especialment amb personal educatiu i amb
personal sanitari, que no es mantenguin aquestes supressions o
reduccions, reducció de la carrera administrativa, cobrar
determinats suplements per part del personal de sanitat, tots els
acord i pactes que es varen fer en educació, la concertada, etc.,
prestacions d’opció social, etc., que es posi vigent ja l’aplicació
de totes aquestes i no segueixin aquestes retallades que
pateixen, com dic, especialment el personal d’educació i el
personal de salut.

Una altra de les esmenes fa referència al Fons d’entitats
locals, per part del Govern s’hi vol destinar un 0,3% del total
del pressupost, nosaltres consideram que hauria de ser un 0,7
com a mínim i per tant una important ajuda en aquest cas a les
entitats locals que precisament són les que més han patit tota
aquesta situació de reduccions pressupostàries d’aquests darrers
anys.

Una esmena política, efectivament com em va retreure el Sr.
Camps, però crec que nosaltres és important que plantegem
qüestions d’aquest tipus, és que les entitats financeres amb les
quals treballi el Govern de les Illes Balears garanteixin el
finançament de les entitats del tercer sector que fan feina a la
vegada amb el Govern de les Illes Balears. No pot ser que ens
trobem que entitats del tercer sector no poden fer front a
determinats programes, determinats convenis perquè no tenen
accés al finançament, cosa que ha passat, i per tant, creim que
les entitats financeres haurien d’estar obligades a garantir aquest
finançament.

Passam a la qüestió fiscal, vostès plantegen tota una seguit
de deduccions de quotes tributàries, per exemple, per taxes
fiscals de joc i casinos, consideram que no té sentit, altres taxes
que afecten els ciutadans i ciutadanes sí, però concretament les
que afecten a joc i casinos, no.

Proposam que la documentació que es trameti al Parlament
de les Illes Balears sigui tota pública i accessible a la ciutadania.

I proposam també un nou apartat segons el qual el Govern
es reservi a dret a litigi davant l’Administració central en el cas
que les inversions territorialitzades contemplades a la llei de
pressuposts de l’Estat per a 2015 situïn les Illes Balears en
inferioritat de condicions que la resta de comunitats autònomes,
sense perjudici de recórrer també al Tribunal Constitucional per
donar compliment a la disposició addicional sisena i la
disposició transitori novena de l’Estatut.

En definitiva, això és ni més ni manco que fer el que vostès
no han fet, defensar els interessos econòmics de les Illes Balears
davant el greuge que pateixen les Illes Balears pel
maltractament del Govern estatal, ni inversions estatutàries, ni
règim especial, ni inversions via pressupost general de l’Estat;
el darrer que hem sabut és que, evidentment, com nosaltres
dèiem, no cobrarem les carreteres, no arriben les inversions per
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a depuradores, en definitiva, tot allò que vostès havien dit que
arribaria no arriba, a part de tota la resta que no estava ni fermat.
Per tant el seu fracàs de la seva legislatura, el gran fracàs que
ens ha dut a la situació, en part, a la situació econòmica que en
aquests moments patim, això a part de no tenir el nou
finançament autonòmic, com ja ens ha recordat diverses
vegades el ministre Sr. Montoro.

Entram al tema fiscal, proposam modificar l’escala
autonòmica de l’IRPF perquè de la proposta que vostès fan se’n
beneficien especialment les rendes baixes, aquí evidentment hi
estam d’acord, però també les rendes més elevades i en canvi
les rendes mitjanes en surten perjudicades. Nosaltres proposam,
per tant, que les rendes baixes i els salaris mitjans en surtin
beneficats, però no les rendes més elevades, com vostès
proposen.

També totes les deduccions que plantegen, unes deduccions
que en part recullen propostes que el Grup MÉS havia fet en el
seu moment en relació, per exemple, amb l’aprenentatge
d’idiomes estrangers, en relació amb les inversions en innovació
per exemple, o les deduccions destinades també a estudis fora
de les Illes. Bé, per què hi hem presentat esmenes? Perquè
realment aquestes propostes fiscals de deduccions que vostès
proposen no són més que paper banyat, pràcticament no se’n
podrà beneficiar ningú, són tants els condicionants que vostès
posen aquí, són tants els condicionants que molt poca gent s’hi
podrà acollir i els pocs que s’hi podran acollir, els beneficis que
tendran seran mínims, molt pocs. Per tant, quant a la deducció
per a la despesa d’aprenentatge extraescolar d’idiomes
estrangers proposam que en lloc d’una deducció de 100 euros
sigui de 300, 100 euros per deducció no basten per a res.
Qualsevol que hagi hagut de fer aprenentatge extraescolar
d’idiomes i l’hagi hagut de pagar per als seus fills sap que 100
euros no serveixen per a res, no basten, per tant 300 euros. I on
diu que la base imposable no superi els 25.000 euros en
tributació conjunta o els12.000 en tributació individual,
proposam que es pugi a 40.000 euros en tributació conjunta i
20.000 en tributació individual, perquè el nombre de ciutadans
i ciutadanes que se’n pugui beneficiar s’incrementi i realment
arribi també a gent que en aquests moments amb la seva
proposta no hi arribarien.

El mateix per a les deduccions per a donacions destinades a
recerca o innovació, en lloc d’un total del 15% de les donacions
dineràries que s’aportin siguin deduïdes, nosaltres proposam
que la deducció sigui del 25% del total de les donacions
dineràries.

Afegim també o volem afegir una deducció de la quota de
l’IRPF de 1.500 euros per cada descendent o adoptat menor de
25 anys per cursar estudis fora de l’illa, estudis que no es puguin
cursar aquí. Per tant, aquells estudis, aquella gent que està
obligada als estudis universitaris, que no poden fer-los a la
Universitat de les Illes Balears o a la UNED a les Illes Balears
i es vegin obligats a estudiar a fora, que puguin tenir una ajuda
per part del Govern de les Illes Balears per poder fer aquests
estudis. Ens agradaria que fossin valents i que aprovassin..., si
no estan d’acord amb les quantitats almanco una transacció
d’aquesta que ja es va debatre la setmana passada i on el Grup
Popular va dir que amb la filosofia hi estava d’acord, però hi va
votar en contra.

On no estam d’acord de cap de les maneres és amb l’impost
sobre el patrimoni, vostès proposen pujar la base imposable a
800.000 euros, això vol dir que els patrimonis de més de
700.000 euros, aquesta franja de 700.000 a 800.000 euros,
quedaran exempts de pagar l’impost de patrimoni. Consideram
que un patrimoni a partir de 700.000 euros ja hauria de pagar,
per tant, no estam d’acord amb aquesta proposta que vostès fan.

Llavors hi ha una proposta que nosaltres, a la disposició
final cinquena, que volem suprimir, segons la qual es vol o es
pretén que el Govern no sigui obligat a pagar als consorcis si no
paguen la resta d’entitats que formen part del consorci. Això ens
fa pensar, per exemple, amb la simfònica on el Consell de
Mallorca va decidir que no pagava; vol dir que el Govern es
planteja no pagar la simfònica? Si agafam al peu de la lletra
aquest article aquesta seria la situació que ens podríem trobar,
evidentment podríem parlar d’altres consorcis, però en concret
en aquest cas ens podríem trobar aquesta situació.

Per últim, dins les disposicions finals també proposam
suprimir la que posposa l’entrada en vigor de la Carta bàsica de
serveis socials, de tota un seguit de serveis que s’han posposat
any rere any, que no han entrat en vigor i ara tornen proposar
que es posposin a partir del 2016, com a mínim, serveis de
teleassistència o d’ajuda a domicili no vinculats a dependència;
ajuts per cobertura de necessitats bàsiques; renda mínima
d’inserció, etc. Consideram que la situació que pateixen en
aquests moments els ciutadans i ciutadanes, sobretot aquells que
més pateixen les desigualats socials, no ens podem permetre
posposar, anar posposant, com han fet cada any, aquesta carta
bàsica de serveis socials.

Per últim, dins les disposicions derogatòries també
proposam suprimir, no bonificar com vostès diuen, no bonificar,
sinó suprimir la taxa per valoració de discapacitat, la taxa per
valoració del grau de dependència, la taxa per expedició de la
targeta sanitària individual. Consideram que haurien de quedar
suprimides aquestes taxes que en aquests moments fan pagar
vostès a ciutadans i ciutadanes que necessiten aquest servei i
que a sobre els fem pagar una taxa que abans no existia.

Per tant, esperam... si hi ha qualque transacció possible per
part del Partit Popular o del Govern d’alguna d’aquestes
esmenes que van, com dic, en la línia d’evitar retallades, i
sobretot millorar les qüestions fiscals que vostès presenten,
perquè tenguin una efectivitat pràctica i real damunt els
ciutadans i ciutadanes i no es limitin realment només a les
rendes més elevades o a ser simplement titulars de diaris.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra de les esmenes, té la paraula el diputat Sr.
Antoni Camps, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Primer de tot m’agradaria agrair i felicitar el Govern pels
pressuposts del 2015, uns pressuposts que clarament suposen un
punt d’inflexió respecte dels pressuposts anteriors i que suposen
també una demostració de la millora econòmica de la nostra
comunitat autònoma.

Es tracta d’uns pressuposts que continuen en la senda de
consolidació fiscal, de contenció de la despesa i de reducció del
dèficit, una qüestió que crec que és molt important. I crec,
contràriament al que ha dit el Sr. Barceló, i que alguns hem
pogut sentir, no són uns pressuposts expansius, no són uns
pressuposts expansius, si comparam aquests pressuposts amb els
de l’any 2010, que, segons els que governaven en aquell
moment, el pacte d’esquerres, deien que eren restrictius, l’any
que ve, el 2015, suposarà que les conselleries gestionin 30
milions menys. Per tant, si en el 2010 era restrictiu, el 2015
continua essent restrictiu, tenim uns pressuposts que continuen
essent restrictius, pressuposts que continuen controlant la
despesa i continuen amb l’objectiu de compliment de l’objectiu
de dèficit.

Però, malgrat que gestionam 30 milions menys, dedicarem
183 milions més a polítiques socials. Les famoses retallades que
constantment ens vénen a dir els partits de l’oposició, idò no
tenen res a veure amb la realitat, perquè en aquests moments i
a l’any 2015 dedicarem 183 milions més a sanitat, a educació i
a serveis socials, la mateixa conselleria de Serveis Socials
gestionarà un 55% més que el pressupost de l’any 2010. Per
tant, sí que prioritzam i sí que prioritzam les persones perquè
amb menys recursos destinarem molts més doblers a les
persones, que és el més important.

Una altra dada important que també recull el text articulat:
hem de destacar que reduirem un 27,8% les despeses financeres.
Record aquí, quan el Sr. Barceló deia que no ens havíem de
fixar en la prima de risc, que açò eren números, que açò no era
important, que l’important eren les persones, idò bé, el fet
d’haver-nos fixat en la prima de risc i que ara no estigui a 600
punts i que estigui a 100 punts, suposa que haguem reduït les
despeses financeres. Pagarem en despeses financeres 71 milions
d’euros menys del que pagàvem l’any passat, 71 milions menys
que podrem dedicar a polítiques socials. Si no ens haguéssim
fixat en la prima de risc avui no tendríem aquests 71 milions
d’euros; si aquest govern no generés confiança a les entitats
financeres, avui no podríem reduir aquests 71 milions d’euros.

És important, per tant i per açò vull agrair i felicitar el
Govern perquè en el seu moment no es va deixar endur pels
cants de sirenes dels partits de l’oposició, sinó que va ser
conseqüent i va ser rigorós amb la gestió dels doblers públics.

Ja entrarem després també en la reforma fiscal, una reforma
fiscal que suposarà que els ciutadans de Balears siguem dels que
menys paguem IRPF de tota Espanya -dels que menys paguem
IRPF de tota Espanya-, suposarà..., suposarà...,

(Remor de veus)

... poden riure, poden riure, però aquesta és la realitat, per
exemple, ara posaré diversos exemples del que suposarà aquesta
reforma fiscal.

Suposem una persona amb discapacitat del 33% i amb una
renda de 18.000 euros, aquesta persona amb la reforma actual
pagarà a l’any 2015, 1.049,25 euros; si aprovéssim l’esmena del
Partit Socialista pagaria 1.270,51 euros, 230 euros més. O sigui,
que vostès ens proposen una esmena al tram autonòmic i a la
proposta de reforma fiscal del Partit Popular perquè els que
tenen menys recursos paguin més, senyors en açò no ens
trobaran, no podem aprovar esmenes d’aquest tipus.

Els pensionistes tindran una baixada de l’IRPF de fins al
46% respecte d’enguany, pagaran fins a un 46% menys del que
pagaven enguany. Les famílies nombroses, i açò no ho diem
nosaltres, ho diu l’Associació de famílies nombroses, pagaran
una mitjana d’un 20% menys que enguany.

Per tant, escoltin, fem una reforma fiscal que suposarà que
les classes mitjanes i les classes baixes, que les rendes mitjanes
i les rendes baixes paguin menys del que pagaven l’anterior...
diríem a l’any 2014. 

Es també un pressupost que suposa un augment del 15%
amb incentiu de promoció econòmica i també un important
increment en inversió productiva, especialment obres
hidràuliques, depuració d’aigües, I+D+I i energies renovables,
però passem a les esmenes.

Mirin, les esmenes... hi ha un percentatge prou elevat que és
el típic copiar y pegar d’altres anys, sempre demanen el
mateix... 

(Remor de veus)

..., continuen amb la mateixa tècnica, copiar, aferrar..., però
demostren que no hi ha realment alternatives.

Després hi ha esmenes que són directament ilAlegals; ja ho
vaig dir en el debat de totalitat, de les esmenes a la totalitat. Ho
vaig dir al Sr. Boned: hi ha una esmena que demana que el
mínim personal passi del 10% al 30%; açò és impossible, açò no
ho podem fer, no tenim capacitat, la comunitat autònoma, per
augmentar aquest mínim personal. Però vostès no han retirat
l’esmena; si avui votéssim la seva esmena cometríem una
ilAlegalitat. Com també hi ha esmenes, per exemple, del Grup
MÉS, que demanem la supressió del fons de contingència; si
aprovéssim la seva esmena cometríem també una ilAlegalitat,
perquè el fons de contingència està previst a la llei...,
exactament a la Llei 2/2012, de dia 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària. És d’obligat compliment tenir un fons de
contingència. Per tant, escoltin, a més de copiar y pegar el que
haurien de fer és renovar-les, renovar-les perquè, escoltin, és a
dir, hi ha esmenes clarament que són ilAlegals.
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Parlaven de les dietes del Govern. M’agrada aquesta
proposta perquè ja ho vaig dir l’any passat i ho vaig dir també
a la comissió; és a dir, jo propòs avui aquí una transacció,
escoltin, que aquestes esmenes perquè els membres del Govern
no cobrin les dietes d’assistència als plens i a comissions
tenguin caràcter retroactiu; fins i tot vaig anar més enfora a la
comissió, vaig dir: “escoltin, tots els consellers de l’anterior
legislatura que ingressin el que van cobrar en dieta
d’assistència, que ho ingressin al Parlament...”

(Remor de veus)

...escoltin, i així..., i així...

(Alguns aplaudiments)

...i així jo pensaria que són coherents; ara no volen que cobrin
les dietes els membres del Govern d’ara i els anteriors les
tornen. Perquè hem de recordar, hem de recordar una cosa molt
important: a l’anterior legislatura, a l’anterior legislatura...

(Continua la remor de veus)

...hi va haver 46.000 persones que van anar a l’atur mentre
vostès, membres del Govern, cobraven les dietes. A l’anterior
legislatura hi va haver milers d’empreses i autònoms que no
cobraven del Govern i vostès cobraven les dietes del Govern
d’assistència al Parlament. Per tant, escoltin, si volen ser
coherents amb aquestes esmenes que repeteixen any rere any, si
volen ser coherents el que han de fer és ingressar els doblers al
compte de la comunitat autònoma i, si no, no facin demagògia
en aquestes qüestions.

(Alguns aplaudiments i més remor de veus)

Deien que continuen determinades retallades... No, la Sra.
Santiago hauria de ser la primera que hauria d’abonar els
doblers. Clar, és que, escoltin..., la primera, sí.

(Més aplaudiments)

Si vostè fa una esmena en aquest sentit el que ha de fer és
dir “mira, jo vaig cobrar tants de doblers, jo els ingrés”, i, si no,
no facin aquestes qüestions en el debat polític.

(Més remor de veus)

Despeses de personal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Mira, les despeses de personal m’agradaria..., bé, els
complements retributius de determinats..., de funcionaris i de
personal de la comunitat autònoma crec que és cert que hi ha
hagut unes restriccions en aquests complements retributius, però
aquests pressupostos suposen que hi ha una sèrie d’excepcions;
hem de recordar l’article 20 del projecte de llei o l’article 24, on
es recuperen determinats complements retributius per part del
personal d’aquesta comunitat autònoma, la qual cosa demostra

que a poc a poc, a poc a poc les coses es van posant al seu lloc,
i per mor de la crisi vam haver de fer algunes restriccions.

Hi ha unes altres esmenes, que també ho vaig comentar a la
comissió, molt curioses, en què insisteixen any rere any, i és
voler modificar la Llei de funció pública a través dels
pressupostos de la comunitat autònoma, i any rere any volen
modificar la Llei de funció pública a través dels pressupostos,
i jo ja els vaig dir que han tingut quatre anys per fer una
proposició de llei, presentar-la al Parlament i modificar, si el
Parlament ho creu convenient, la Llei de funció pública, però no
vulguin, erre que erre, a través d’una altra llei modificar la Llei
de funció pública. Són esmenes, la Sra. Aguiló ho sap
perfectament, són esmenes que es repeteixen any rere any.
Escoltin..., facin les coses ben fetes!

(Remor de veus)

És a dir, diguin “volem modificar la Llei de funció pública,
i com que volem modificar la Llei de funció pública presentam
una proposició de llei de modificació de la Llei de funció
pública”, però no ens duguin cada any les mateixes esmenes de
modificació de la Llei de funció pública a través dels
pressupostos generals de la comunitat autònoma.

Una altra qüestió també m’agradaria destacar: el CES, el
CES. El CES es va suspendre per mor també de la crisi
econòmica, la qüestió econòmica. Sí, sí, sí. I mirin una qüestió:
el pressupost de l’any 2010 de CES van ser 846.407 euros,
846.000; el 2012 va ser de 583, el Partit Popular ja governava
i hi va haver ja una sèrie...; però és que vostès prefereixen
dedicar aquests doblers al CES i no dedicar-los, per exemple, a
dependència, a serveis socials...? Clar, és a dir, els doblers si els
posam a un lloc els hem de llevar d’un altre; hem de prioritzar,
i aquest govern -ho he dit al principi- ha prioritzat les polítiques
socials. Vostès -i després ho veurem- prioritzen el CES, 800.000
euros; prioritzen el bust d’August, 300.000 euros; o prioritzen
altres qüestions que nosaltres consideram que en aquests
moments hi ha altres qüestions que són prioritàries.

(Remor de veus)

Les taxes. Les taxes es bonifiquen, 47 taxes, un 100%. El Sr.
Boned és un poc incoherent, perquè per una banda diu que
aquests pressupostos seran gestionats per dos governs diferents,
ja preveu que ell té ciència infusa i segurament sap el que
passarà d’aquí a sis mesos, ja preveu que guanyarà les pròximes
eleccions i que gestionaran; però en canvi quan parla de les
taxes diu: per què en lloc de bonificar no les suprimim?, perquè,
clar, hi pot haver un govern que després les torni a posar en
marxa. És a dir, o governaran o no governaran; jo més bé crec
que no governaran, perquè seria un desastre, per altra banda,
però en qualsevol cas vostè s’hauria d’aclarir en aquesta
qüestió. El que està molt clar és que les taxes es redueixen, es
bonifiquen 47 taxes un 100% i es bonifica la resta en un 20%.
Açò és important, són qüestions importants que hem de tenir en
compte i hem de valorar i hem de posar en valor en aquest
parlament. És a dir, han passat dos o tres anys molt difícils, i ara
per fi, després d’un rigor econòmic, després d’uns pressupostos
que han estat molt durs, ara podem fer algunes coses i podem
amollar un poc el cinturó, sense grans eloqüències però sí que
a poc a poc podem anar reconduint una situació que era de
fallida tècnica.
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En qualsevol cas tenim -i ja ho dic aquí, a la presidència ho
poden apuntar- nosaltres aprovaríem l’esmena 10704 del PSIB,
de modificació del títol tercer, capítol primer, article 12, apartat
1, l’aprovaríem tal com està. I faríem una transacció a l’esmena
11154/2014, de modificació del títol set, article 42, apartat 1,
del Grup MÉS; la transacció -i la llegiré- demana substituir el
text del Grup MÉS, que diu “la informació continguda en els
respectius informes serà pública i accessible a la ciutadania”,
substituir-lo per “la informació que es trameti al Parlament de
les Illes Balears és pública i accessible a la ciutadania, amb les
excepcions necessàries per salvaguardar l’honor i la intimitat
personal i familiar de les persones físiques d’acord amb la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge”;
nosaltres faríem aquesta transacció, ja deim, més acurada a dret,
i que en qualsevol cas respecta l’honor i la intimitat de les
persones.

I la resta d’esmenes ja dic que crec que la majoria, moltes,
no tenen la legalitat suficient per ser aprovades; altres són un
copiar y pegar d’altres anys, i la majoria consideram que el text
tal com el tenim escrit i tal com el presentam és molt millor que
les esmenes que puguin presentar. 

Per tant moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Joan Boned per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, crec que la primera part
de la seva intervenció, els cinc o sis primers minuts, ha
equivocat una mica el discurs, se n’ha anat a parlar de les
bonances del pressupost i de qüestions generals, que no es
preocupi que tendrem oportunitat de parlar-ne més endavant; hi
ha una secció que ens permetrà parlar de tot això: parlarem de
les retallades, parlarem de salaris, parlarem de deute, de despesa
financera, de pagar proveïdors, de tot el que haguem de parlar,
en parlarem. Però centrem-nos ara en el contingut de l’articulat
i a les esmenes que nosaltres presentam i que a vostè tan poca
gràcia li han fet.

Començaré per una de les darreres coses de què ha parlat.
Ens parla de modificar la Llei de funció pública; ja ho va fer en
comissió, va criticar el fet que aprofitàssim la Llei de
pressupostos per proposar una modificació d’una llei com la de
funció pública, i per això vostès entenen que és irregular, que no
es pot fer així i que el tràmit no és el correcte. Jo li pregunt: la
proposta que fan vostès de modificació de molts de reglaments
a través de la Llei de pressupostos, aqueixa sí és regular?,
aqueixa sí està ben feta?, aprofiten vostès la Llei de
pressupostos per saltar-se els tràmits ordinaris de modificacions
reglamentàries per incomplir la llei, Sr. Camps?! Això és
correcte?! Vaja, una mica de seriositat!, com a mínim quan es
fan afirmació s’hauria de tenir en compte què és el que proposen
el seu propi grup i el Govern al qual vostè dóna suport.

Em diu que m’hauria d’aclarir perquè no sé molt bé si
governarem o si no governarem, o si governaran vostès, i que
dic que les taxes s’hauria de suprimir, bonificar, i que no sé
molt bé... Si per a vostè realment allò important quan parlam de
temes tributaris és fer aquest acudit fàcil de si governarem o no,
no veu vostè el rerafons de la importància del que se li està
dient?, no veu vostè ni reconeix la injustícia de determinades
taxes?, no veu vostè la injustícia de determinades propostes de
reforma fiscal? És en això que s’ha de fixar, i critiqui’m això,
argumenti’m això, però no em vengui amb els acudits fàcils que
demostren que no té arguments per contrarestar les propostes
que es fan des del nostre grup.

Miri, parlàvem d’algunes injustícies; jo n’hi diré algunes,
injustícies de reforma fiscal. Determinades deduccions per a
determinats colAlectius: parlam de majors de 65 anys,
discapacitats i famílies nombroses. Ja li ho vàrem dir en
comissió, es va reconèixer que era així: és una deducció lineal;
el Sr. Conseller va reconèixer que eren propostes amb tipus
lineals, amb percentatges de baixada lineals, sí, i això és
important, té importància; el conseller diu que no passa res, però
això té la seva importància, perquè estam fora de l’aplicació del
concepte de progressivitat, estam fora. Tot allò que sigui no
aplicar aquest concepte quan parlam de segons quines coses
d’ingressos i quan parlam d’herències, per exemple, és fer les
coses malament, no es fan amb justícia, no es fan amb
progressivitat, no tots pagarem per igual, els que tenen més
pagaran el mateix que els que tenen menys, i això no és aplicar
la progressivitat. En tot cas, com vostè deia, ja que s’apliquen
els tipus a diferents quanties, això no és progressivitat, això és
proporcionalitat, ja li ho vaig dir en el seu moment.

Parlem de l’IRPF, que es diu que és just i que tots surten
beneficiats, quan és mentida. Miri, ja li ho he dit: rendes de
33.000 euros tendran un descompte de 73 euros, 6 euros menys
al mes; rendes de 35.000 euros, descomptaran 88 euros, 7 euros
menys cada mes; en canvi les de 75.000 euros tendran un
descompte de 630 euros; aquests sí que ho notaran, els altres,
difícilment. Més dades: salaries entre 18.000 i 30.000 euros,
amb la proposta actual, amb el quadre actual se’ls aplica un
14%; amb la nova proposta que vostès fan en tram autonòmic
se’ls aplicarà un 14,75, un 0,75 més. Rendes entre 30.000 i
33.000 euros, ara han de pagar un 14%, se’ls aplicar; amb la
proposta que vostès fan aquests salaris entre 30 i 33.000 hauran
de pagar un 17,75, és a dir, 3,75 punts més! Això és justícia? Ho
fan en el tram de rendes més nombroses i amb el percentatge
més elevat dins la comunitat autònoma, entre 18.000 i 33.000
euros. Això és el que vostès fan!, castiguen aquest sector. En
canvi els que guanyen més de 100.000 euros continuaran pagant
el mateix que paguen ara, no els toquem, aquests, no sigui que
s’enfadin i no ens votin. Això no és just.
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Sr. Camps, per anar acabant, em deia vostè que parlàvem de
coses ilAlegals, i jo ja li vaig dir en comissió que és cert, la llei
no permet un increment més enllà del 10% en el mínim
personal; li ho vaig dir, però el que no és just és el que fan
vostès, que amb aqueixa suposada modificació volen afavorir un
colAlectiu que l’estan perjudicant, perquè li agradi o no li agradi,
aplicant a dia d’avui..., no sé vostès d’on treuen els comptes,
però la realitat és que una persona discapacitada amb un 40%,
sense anar més lluny, que se li aplica el mateix percentatge que
un 33%, exactament el mateix, que ingressi 18.000 euros i que
estigui treballant, per exemple, té un resultat de declaració de
1.052 euros. Vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi acabant, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Vagi acabant. No sé d’on treuen les xifres. La realitat quina
és, Sr. Camps?, que aquesta persona pagarà més perquè la
deducció que se li aplica és inferior a la que està aplicant-se ara,
els agradi o no els agradi; Sr. Conseller, no sé d’on han tret els
comptes, jo li dic que és així, està feta amb el programa
PADRE, està feta amb el programa PADRE i és així...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, no pot intervenir.

EL SR. BONED I ROIG:

...així. Vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, no pot intervenir.

EL SR. BONED I ROIG:

...deduiran menys per a aquests colAlectius, per a discapacitats
i per a famílies nombroses, per tercer fill els passa exactament
el mateix, li agradi o no li agradi. Faci vostè els comptes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi acabant i no es dirigeixi, per favor, al
conseller.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

Faré referència, i repetesc, a una altra secció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí. Tendrem l’oportunitat de parlar de pressupost, però vull
fer referència només a aqueixa esmena que he dit abans i que
afectava els ajuntaments. Vostès diuen ara que vostès són
fantàstics perquè paguen tot allò que toca als ajuntaments, però
el que no diuen és que als ajuntaments els toca un 0,7%, i que
el que vostès paguen gràcies a modificacions de llei de
pressupostos és un 0,3; per tant vostès paguen menys del 50%
del que estaven obligats a pagar abans. Així és fàcil complir,
quan es retallen les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...les obligacions que té el Govern i els drets que tenen els
ajuntaments és fàcil complir. Això no és fer política justa.
També estan perjudicant els ajuntaments, senyors diputats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
el Sr. Gabriel Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Començarem per la qüestió de la transacció, Sr. Camps.
Trobam que és innecessària la referència a la intimitat i a
l’honor, sobretot si tenim en compte que estam parlant
d’informació pública, d’informació que es tramet al Parlament
de les Illes Balears, però, bé, acceptam la transacció tot i que
ens pareix, ja dic, innecessari i exagerat fer referència a l’honor
i a la intimitat. Encara que podríem..., si haguessin fet la
referència a la Llei de protecció de dades encara ho haguéssim
pogut entendre, però bé, acceptam la transacció per no discutir-
ne més.

Vostès diuen que destinen més a partides socials; vostè ha
dit això, ja ho he sentit diverses vegades, destinen més a
partides socials. Bé, parlem-ne. D’aquests 183 milions més que
vostè diu a sanitat, a educació i a serveis socials resulta que
efectivament sanitat puja; ja tendrem temps de debatre, en el
temps del debat de sanitat, a veure què passa amb aquests 200
i escaig de milions més d’euros de desfasament que també
vostès tenen, que també el Sr. Sansaloni té, que també cada dos
per tres hi hem d’abocar doblers, la setmana passada 35 milions
més d’euros, que els hem d’afegir als 40 milions que es varen
afegir abans. Hi ha un desfasament, també, vostès, tot allò que
vostès denunciaven, que no basten els doblers. Però sobretot la
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pregunta és, Sr. Camps -evidentment també al Sr. Sansaloni-: si
sanitat puja com així tenim manco serveis?, com és possible?,
com és possible que s’hagi incrementat, doblat, la llista d’espera
per a intervencions quirúrgiques? Com així si nosaltres ho fèiem
tan malament abans la llista d’espera estava en 51 dies i ara està
per damunt dels 100 dies?, sobretot si hi destinaran més doblers.

En educació, efectivament al pressupost per a l’any que ve
hi haurà més doblers, però és que hem de recuperar els 120
milions de retallades que s’han aplicat aquesta legislatura, no els
recuperam encara els 120 milions de retallades, pujant el
pressupost d’educació en 20 o 30 milions per a l’any que ve no
recuperam els 120 milions de retallades, no els recuperam.

I en serveis socials, Sr. Camps, i ara justament no hi ha la
consellera, el 2010 es varen gastar 150 milions d’euros en
serveis socials, es varen gastar 150 milions d’euros. Sap quant
pressuposta vostè per a l’any que ve? 141, 141! Manco doblers,
deixin de dir, deixin de dir que hi haurà més doblers per a
serveis socials, no és vera. 150 milions es varen gastar el 2010,
141 vostès en preveuen per al 2015. A part que si posen més
doblers, com vostès diuen i tenim manco serveis, on és
l’eficiència d’aquest Govern?

Les dietes del Govern, és una qüestió..., vostès no ho han
entès, és una qüestió d’ètica i d’estètica; mentre vostès fan
retallades, mentre vostès tenen el personal d’educació i de salut
collats, que no els paguen el que els pertoca, vostès continuen
cobrant, els membres del Govern, continuen cobrant aquí les
seves dietes, és un esforç mínim que es demana. Aquí, al
Parlament, es varen suprimir les dietes, es varen suprimir les
dietes, que facin el mateix els membres del Govern. No ho
volen fer? Doncs, ja li dic jo que el 2016 es farà, ja està, el 2016
es farà.

Bé, després ha retret al Grup Socialista que vulguin
modificar la Llei de funció pública. Estic d’acord amb vostè que
no és la Llei de pressuposts la que ha de modificar la Llei de
funció pública, hi estic d’acord, però vostès modifiquen el SOIB
de dalt a baix, no un article, de dalt a baix, modifiquen el SOIB.
Què retreuen al Grup Socialista que modifica la Llei de funció
pública, si vostès creen de bell nou tot el SOIB amb aquesta llei,
què els retreuen? O la demagògia de dir: “vostès volen
recuperar el CES en lloc de destinar-ho a dependència”.
Nosaltres justament no duim cap esmena, donarem suport a la
del PSOE, per recuperar el CES, sí que la duim dijous, dijous,
a la Llei de finances, duim la de recuperació del CES. Bé, miri
els fem una proposta, recuperem el CES en lloc de les partides
de propaganda que tendran cada un dels consellers, aquests
150.000 euros que tendrà cada un per a propaganda, vinga, amb
una o dues n’hi hauria prou per començar a recuperar el CES,
no importaria llevar-ho a tots. Comencem, demagògia per
demagògia, facem-ho així, jo m’estim més recuperar el CES
que cada un dels membres del Govern tengui 150.000 euros per
a propaganda. Què putes han d’anar... -perdó-, què punyetes han
d’anar a gastar en propaganda l’any que ve, propaganda de què?

I ja per acabar, perquè se m’acaba el temps, quant a les
esmenes fiscals, o aproven les nostres esmenes en relació amb
les deduccions per estudis a l’estranger, per estudis, perdó,
d’idiomes estrangers, aproven les nostres esmenes per a
inversions en donació i inversions en innovació, recerca i
desenvolupament, o aproven les nostres esmenes per a estudis
universitaris de fora de l’illa, o les deduccions que planteja el
Govern no tenen virtualitat, són un brindis al sol, pràcticament
ningú no se’n podrà beneficiar. O aproven aquestes esmenes, o
no fem més que una rentada de cara, aquesta és la realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una qüestió que jo crec que
és molt important, hi ha una diferència entre el que va passar
amb el pacte d’esquerres i el que ha passat aquesta legislatura
i és que vostès, efectivament, gastaven, i aquest Govern gasta i
paga. Clar, és una diferència tremenda, és a dir, vostès van
poder gastar 150 milions en serveis socials, però no pagaven!
Però vostès no pagaven! Vostès van poder...

(Remor de veus)

Vostès van poder, vostès van poder, vostès van poder també
desfasar-se...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...amb el pressupost de sanitat, però després no pagaven. Ens
vam trobar 800 milions d’euros pendents de forat econòmic a la
sanitat pública. Clar, és una gran diferència gastar i no pagar,
que gastar i pagar.

(Continua la remor de veus)

Mirin, saben vostès quines són les pitjors retallades que es
poden fer? Posar al carrer 46.000 persones, deixar sense sou a
46.000 persones. Aquesta és una retallada importantíssima. No
pagar els proveïdors, 1.600 milions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor! Sr. Barceló, Sr. Barceló! Ha
tengut el seu torn.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És que les retallades van començar a la seva legislatura,
quan vostès no pagaven ningú. Però açò sí, les dietes les
cobraven, les dietes es cobraven. I no ens rallin de propaganda,
si vostès van dedicar 70 milions d’euros en propaganda i
nosaltres just just en una legislatura haurem gastat 4 milions, 70
milions en comparació amb 4...

(Remor de veus)

Escoltin, aquesta és la realitat.

Mirin, una altra qüestió, si tant d’interès té el Partit
Socialista, i veig que també el Sr. Barceló també té molt
d’interès a modificar la Llei de funció pública, han tingut quatre
anys per presentar una proposició de llei, de modificació de la
Llei de funció pública.

(Remor de veus)

Escoltin, en els pressuposts, en els pressuposts es poden
introduir normes autoorganitzatives d’empreses i ens del sector
pública, açò és el que fem, però no modificar normes sense cap
tipus de contingut sobre l’estat d’ingressos i de despeses de la
comunitat autònoma. Açò no ho podem fer i açò precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!                                    

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...i és el que vostès volen fer. Vostès volen posar en els
pressuposts coses que no tenen res a veure amb els pressuposts.

Mirin, la reforma fiscal. Veig que estan un poc esverats, eh,
en fi, no ho sé, tal vegada..., segurament no volen sentir
determinades qüestions...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., però és que s’han de dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Home, altra en faltaria!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

La reforma fiscal. Tenim en aquests moments un sistema
tributari a Balears més progressiu, moltíssim més progressiu
que a l’anterior legislatura. Entre altres coses vostès van ser els
que van eliminar l’impost de patrimoni. Perquè ara l’impost de
patrimoni sembla que..., però és que vostès el van eliminar,
vostès el van llevar de la tributació quan governava el Sr.
Zapatero. Tenim per tant, un sistema més progressiu i un

sistema, amb la reforma fiscal que feim, que suposarà que les
rendes baixes i les rendes mitjanes paguin molt menys, que els
ciutadans de Balears siguin dels ciutadans d’Espanya que
paguem menys imposts via IRPF.

I repetesc, jo no sé quins números fa el Sr. Boned, però el
que deia abans, una persona amb discapacitat d’un 33% amb
una renda de 18.000 euros, pagarà 1.049,25 amb la reforma del
Partit Popular. Amb la reforma o la proposta que presenta el
Partit Socialista pagaria 1.270, és a dir, 230 euros més. Aquesta
és la realitat, açò són els números. I vostès volen gravar les
classes més baixes, vostès volen aixafar aquells que menys
poden.

Una altra qüestió que té a veure amb el que deia abans.
Rallam del percentatge mínim del fons de colAlaboració
econòmica amb els ajuntaments, que era un 0,7% i que ara és un
0,3%. Però és que vostès no pagaven els ajuntaments, ni un 0,7,
ni un 0,3, ni un zero res, vostès ni tan sols pagaven els
ajuntaments, ara els ajuntaments, ara els ajuntaments, per molt
que el Sr. Pastor faci ganyotes, els ajuntaments...

(Remor de veus)

..., i jo li vaig dir en comissió: en aquests moments...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, no es dirigeixi a cap diputat per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. ... no hi ha ajuntament, no hi ha ajuntament de Balears
que tengui un deute amb el Govern superior a la que tenia l’any
2011...

(Remor de veus, petita cridòria i algunes rialles)

... no n’hi ha cap. En aquests moments tots els ajuntaments
tenen un deute amb el Govern menor que l’any 2011. Vostès no
pagaven als ajuntaments. Vostès no pagaven ni els ajuntaments,
ni els proveïdors, ni pagaven ningú, açò sí, gastaven, gastaven.
I clar, i venen aquí i “no, és que gastàvem 150 milions en
serveis socials”. Clar, si després no pagaven.

En qualsevol cas i també una altra qüestió al Grup MÉS,
precisament, una esmena que fa sobre pagar trasllats als
estudiants universitaris. Clar, substituir aquesta deducció per les
beques, em sembla que no seria correcta, perquè aquelles
persones amb menys rendes que no han de fer declaració de
renda, no tindrien ni beques ni deducció. Clar, és molt més
sensat una política de beques, que una política de deduccions.
Açò és el que consideram nosaltres. I és molt raonable. Si vostès
fan una deducció sobre l’impost d’IRPF i aquella persona no ha
de fer IRPF, aquella deducció no té sentit. Per tant, les rendes
més baixes no rebrien res quant a aquest tipus de deducció. Per
tant, consideram que l’esmena tampoc no té massa sentit.
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En qualsevol cas, ja dic, per la nostra part aprovaríem
l’esmena que he dit abans del Partit Socialista i la transacció
amb el Grup MÉS. I per la nostra part res més, jo crec que el
text articulat està prou bé, reuneix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, acabi per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, acab. Reuneix amb tota la síntesi possible uns
pressuposts que milloraran claríssimament el benestar dels
ciutadans. Suposa un punt d’inflexió amb la resta de pressuposts
anteriors. I jo crec que mereixeria per part dels partits de
l’oposició..., almanco que tinguessin la valentia almenys
d’abstenir-se, o votar-hi amb un vot més favorable. Crec que, a
partir d’aquí..., i els deman que tenguin en compte que els
pressuposts de l’any que ve seran molt millors i que tindran una
repercussió molt positiva per als ciutadans.

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 d’entitats públiques, empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2, de totalitat, agrupació de la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, a les seccions i
entitats afins. Esmena a la totalitat, Grup Parlamentari
Socialista, secció 11, Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, RGE núm. 10865; a l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, RGE núm. 10882; a Multimèdia de les Illes
Balears, RGE núm. 10895; Fundació Santuari de Lluc, RGE
núm. 10905; Consorci Centre Balears Europa, RGE núm.
10907.

Del Grup Parlamentari MÉS,  secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, RGE núm. 11181; E01, Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, RGE núm. 11172; secció
11, Multimèdia de les Illes Balears, SA, RGE núm. 11177.

Defensa conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. La
enmienda a la totalidad lo que debe analizar es si la sección a la
que nos referimos sirve o no a los intereses de los ciudadanos,
si merece la pena un año más gastar dinero en sus objetivos, y
vamos a ver como no.

Mire Sr. Conseller, señoras y señores diputados, cuento una
historia que se contiene en el libro bíblico de Daniel, que hubo
un rey babilonio, que se llamaba Baltasar que había cometido
varias propelías, de esas que ofenden a los dioses, y en un
banquete postrero, se encontró como una mano misteriosa
escribía en una de las paredes mane tezel fare. Se llamó
naturalmente a Daniel, que era el que sabía de esto, para que
interpretara lo que quería decir y dijo, tradujo, mane significa
que tu reino ha sido contado, que has acabado, que has llegado
al límite; tezel que ha sido pesado y hallado falto de peso y fare
quiere decir que perderás tu reino. Bueno, exactamente dijo que
lo dividiría entre melos y persas, pero es lo mismo, perderás tu
reino.

Y de este su último debate de presupuestos, Sr. Conseller,
tenemos que decirle que su Gobierno está en las mismas
circunstancias, contado, ha llegado a su final, hallado falto de
peso, no ha servido para nada, sólo para gestionar una depresión
durante tres años. Y habrá sido fundamental su gestión para que
su partido, Sr. Conseller, logre en las próximas elecciones los
peores resultados de su historia y, si no, ya lo veremos como
será así.

Miren, la enmienda a la totalidad tiene un aire fúnebre,
puesto que va a ser el último responso a un modo de hacer
política fracasado y al que le ha dado completamente la espalda
la sociedad. Es el momento de pasar cuentas de lo que ha hecho.
Empezó mal, Sr. Conseller, lo primero que hizo cuando llegó al
Govern fue ocupar la Dirección de IB3. Hemos sido la única
comunidad autónoma de España y probablemente el único
gobierno occidental, que haya vivido una elecciones generales,
las del 2011 con la televisión pública intervenida por un
miembro del Gobierno, la única, y si no díganme si ha habido
alguna otra. En cuatro años ha sido incapaz de conseguir el
menor consenso respecto a IB3, que sigue ocupada por un
consejo de administración totalmente monocolor, haciendo de
botafumeiro al presidente del Gobierno como ya hemos visto y
confiando en que pronto llegue la nieve, porque todo el mundo
sabe que aquí la nieve se utiliza como estupefaciente
informativo.

Cuando no se logra un consenso, en el caso de IB3 y otros
más que tenemos, cierto es que puede haber culpa de dos partes,
pero quien más tiene la culpa siempre es quien gobierna, puesto
que es el que más puede ceder. El consenso es una palabra cuyo
significado ha ignorado completamente, el escenario del
consenso, Sr. Conseller, es el Parlamento. Usted tiene la
competencia de relaciones con el Parlamento y nadie lo ha
maltratado tanto. Ha sido el político que más ha despreciado
esta institución. 

Abuso de la política del decreto ley. En la pasada legislatura
se hicieron 8 decretos ley en 4 años. ¿En esta saben cuántos
llevamos? 28 y pico, porque llevaremos más. 28, de 8 a 28. Y
39 proyectos de ley. En la legislatura anterior 8 decretos y 45
proyectos de ley. Es decir, que en la séptima legislatura, la
anterior, la relación de proyectos de ley y de decretos era 1
decreto por cada 5 proyectos, y en esta, en la octava, los
proyectos de ley equivalen prácticamente a los decretos ley que
se han hecho. Y es más, los proyectos de ley que ha tramitado
ha pedido siempre que se tramiten por urgencia. Ahora ya
hemos de decir siempre con prisa, porque la inmensa mayoría
de ellos también se han tramitado acortando todos los plazos.
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Y además se han hecho normas sin orden, ni concierto,
tomando su mayoría absoluta como único soporte a su
arbitrariedad. Quiere un ejemplo, turismo, aprobaron una Ley
turística en el año 2012, que era perfecta, recuerdan, era una ley
perfecta. Muy bien, Decreto 1/2013, zonas turísticas maduras
que retocaba la ley. Decreto 6/2013, de modificación de la Ley
de turismo. Decreto 3/2014, para potenciar la calidad,
competitividad y desestacionalización turística dicen. Una ley
perfecta y 3 decretos ley en un año. ¿Cuándo había seguridad
jurídica antes de la ley, en el 12 que se aprueba la ley, en el 13
que se hace el primer decreto, en el 13 al final que se hace el
segundo decreto, o en el 14? ¿Cuándo ha habido seguridad
jurídica? ¿O hemos estado siempre inseguros en sus manos?

Pero repasemos la última ocurrencia. Querían hacer un
régimen sancionador sobre actividades acuáticas, como les iba
a llevar tiempo su tramitación, en lugar de presentarlo como
proyecto de ley y como no soportaba la figura del decreto ley,
no se les ha ocurrido otra cosa sino que presentarlo como
proposición de ley, así se saltan todos los trámites. Lo que nadie
se ha atrevido a hacer hasta el momento. ¿Creen que nadie sabía
que eso se podía hacer? Todo el mundo lo sabía, la pólvora se
inventó de muy antiguo, lo que pasa es que nadie se había
atrevido a utilizarlo y ustedes lo han utilizado, han habilitado el
mes de enero para ello y así hacen una ley de forma fraudulenta
en menos tiempo del que se precisa, saltándose por encima
todos los filtros necesarios.

(...) lo que vamos diciendo, su ocupación de IB3, el decreto
ley como norma, utilizar subterfugios para colar iniciativas, hay
una cosa por la que será usted recordado en la historia, Sr.
Conseller, una de las leyes más infames que se han hecho, la
Ley de símbolos. La ley se votó por estas mismas fechas el año
pasado, entró en vigor el 20 de enero de 2014. Hagamos balance
de su obra más querida, ¿para qué ha servido? Para nada. Se
podría pensar que la ley es tan buena, que ha disuadido a todo
el mundo de llevar a cabo conductas ilegales. Pues no es así, no
es así, porque el primero que la incumple es el Gobierno y el
primero que la incumple también es su presidente. Y usted lo
sabe, pondremos ejemplos objetivos, y seré breve con ello,
usted sabe que se obliga a poner una placa identificativa en la
entrada de todos los edificios con el logotipo del Gobierno de
las Illes Balears, artículo 4 de ley, no lo ha puesto prácticamente
nadie. Pregunté a todas las consellerias y ninguna a la fecha de
la respuesta lo había puesto. Le quedan veinte días, un poco
más, unos 30 días para poner todas las placas, dese prisa.

Tampoco ha cumplido este Parlamento, que también tendría
que tenerla, porque también es un servicio de la comunidad
autónoma, no del Govern, aunque a veces se pueda confundir
por algunos. Es servicio de la comunidad autónoma y los
servicios de la comunidad autónoma deben llevar esa placa.
Tendría que tener usted un capítulo de ingresos, para la cantidad
de multas que debería ingresar, que las tendrían que pagar
muchos de ustedes.

Y además el Sr. Presidente le puedo decir que incumple
también la Ley de banderas, dentro de la Ley de símbolos. Hace
poco tuve ocasión de asistir a la inauguración de un negocio que
se hizo, de un rent a car importante aquí en Baleares, muy
pujante, en el cual se puso una plataforma en la que hizo un
discurso el presidente. Muy bien, estaba la bandera de España,
a la izquierda de la bandera de España ¿qué bandera tiene que
estar? La de la comunidad autónoma, y ¿sabe qué bandera había
al lado de la bandera de España en lugar de la comunidad
autónoma? La de Marruecos, la bandera de Marruecos. El Sr.
Presidente hizo un discurso con la bandera de Marruecos en el
lugar donde debía de estar la bandera de España. Un Sr.
Presidente que, por cierto, tendría que recordarles, se lo
recordaré una vez más, que no se haga tratar como Molt
Honorable, que no se haga tratar como Molt Honorable que,
según la Ley del bon govern, es simplemente Señor, artículo 6.
Parecía un pequeño Nicolás también queriendo ser Molt
Honorable cuando no le corresponde. Señor, no Molt
Honorable.

Dejemos su ley de símbolos, Dirección General de la
Abogacía, se lo recordaré todas las veces que suba a esta
tribuna, caso de los complementos médicos: usted alentó un
acuerdo que es único en un consejo de gobierno, diciendo -y lo
tenemos guardado, Sr. Conseller, para cuando lo quiera usted
releer-, diciendo que querían dirigir una acción penal contra un
diputado de la oposición, y así lo declararon incluso en la rueda
de prensa que sigue al Gobierno. Resultado, iniciaron esa acción
penal y la persona contra la que iban ni siquiera fue llamada a
declarar como testigo, recurrieron todo lo que pudieron recurrir,
recurrieron todo lo que pudieron recurrir, les archivaron, les
archivaron.

¿Pedirá usted perdón, Sr. Conseller, pedirá perdón? Porque
ningún consejo de gobierno ha tomado acuerdos como ese,
utilizar la Abogacía de la CAIB en un asunto tan sucio no es
correcto. Ha sido el mayor ridículo hasta la fecha, y digo hasta
la fecha porque todavía lo puede superar, porque usted estuvo
presionando al Sr. Company para que se judicializara el tema de
la compra de trenes. A lo mejor lo hicieron para dejarle en
evidencia, porque tal como van las cosas puede que sea un
ridículo mayor que el que ha sido con el caso complementos
médicos.

Pero bueno, volvamos a IB3, Sr. Conseller, IB3 está incursa
en causa de disolución, patrimonio negativo 32 millones de
euros, en el 2014 se han gastado 63 millones de euros en IB3, el
doble de lo presupuestado, el doble. Tenía razón el Sr.
Presidente, el Sr. Bauzá, cuando decía que no pensaba en las
próximas elecciones, sino que gobernaba para las próximas
generaciones, nos va a dejar una deuda récord para las próximas
generaciones. Pero también piensa en las próximas elecciones,
y aquí voy a hacer un hincapié especial a la que podemos llamar
la enmienda Over Marketing, ¿por qué la llamamos enmienda
Over Marketing? Porque tenía usted una partida de más de 1,5
millones de euros para publicidad y propaganda y hemos visto,
de forma llamativa, como una serie de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular fraccionan la mayor de dicha suma en
partidas exactamente de 121.000 euros para repartirlas por todas
las consellerias.
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Yo no voy a entrar en si es más o si es menos o si es mucho
o si es poco, sí hay una cosa que me llama la atención, en el
fraccionamiento por consellerias. Los que vimos como se
gestaba el caso Over Marketing vimos que se hizo un sistema
semejante, es decir, se repartió en todas las consellerias partidas
para que cada una contratara una cosa y que no fuera tan
llamativa la contratación.

Sr. Conseller, a ver, la cercanía de la campaña electoral y la
división de una partida de propaganda y publicidad, nueve
porciones idénticas de 121.000 euros, nos hace sospechar que
podamos encontrarnos en una situación semejante.
Naturalmente, no es lo mismo contratar 1,5 millones de euros,
más o menos, en publicidad y propaganda, que hacer varios
contratos repartidos por las consellerias por distintos importes.
Y cuando la tendencia actual es la central de compras reunir la
unidad de contratación para abaratar costes, nos llama la
atención que ustedes fraccionen. ¿Qué fraccionan, para
fraccionar la responsabilidad y que cada uno contrate lo suyo y
que así no se vea el fraccionamiento?

Sr. Conseller, esto es sospechoso, sabemos que ya se están
preparando para las elecciones y que para ello usan los
mecanismos del Gobierno en beneficio del Partido Popular, y
prueba de ello es el escándalo que hemos tenido en Educación,
donde iban a usar dinero público para liberar a un ayudante a la
candidatura de una alcaldía local. La pregunta que le dejo, y le
ruego que empiece su intervención contestando, es la siguiente:
¿han fraccionado la partida de publicidad y propaganda para
fraccionar contratos con vistas a obtener alguna ventaja
económica en la campaña electoral?

Sé que lo negará, sabemos que lo negará, sólo le pido una
explicación convincente.

Y finalizo, no me queda más tiempo, hablando de gastos
protocolarios, sólo me queda una cosa que decirle, no entraré en
cantidades más arriba o más abajo, sólo le preguntaré una cosa:
¿por qué motivo no se cumle la Ley de buen gobierno y no se
publican los gastos protocolarios de más de 500 euros, como
tiene obligación de hacerlo, y no lo está haciendo ni usted ni
ninguna de las consellerias? Sr. Conseller, espero sus respuestas
en la cuestión incidental que espero que planteará.

Nada más, señoras y señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el diputat Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Deixin que comenci fent referència, per entendre
millor el nostre posicionament, als tòpics, a les creences, també
a les mentides que amaren el discurs del Partit Popular, del
Grup Popular i d’aquest govern, tantes vegades hem sentit, i
veig que tornarem a escoltar, aquest discurs que l’oposició
l’únic que fa és tallar i aferrar. Ho diguin vostès al conseller
d’Hisenda què és sinó fer un pressupost, sinó generar ingressos
i retallar ingressos, retallar despeses i aferrar despeses, ho digui
vostè al conseller d’Hisenda. Bé, idò, les esmenes que presenten
els grups, el nostre grup, són esmenes per retallar allà on creim
que és innecessari i afegir allà on creim que és molt necessari.

També fer referència a aquests tòpics que es contradiuen un
dia sí i un dia també, ara fa uns moments escoltàvem que no,
que la cultura de la subvenció, que la subvenció era millor que
mesures per desgravar a favor dels estudiants. Qui ho havia de
dir, qui ho havia de dir després d’escoltar que el president, en el
discurs d’inici d’aquesta legislatura, anunciava que aquesta seria
la legislatura per acabar amb la cultura de la subvenció! Bé, idò,
ara ens diuen que no, que és millor la cultura de la subvenció
que mesures modernes, eficients per afavorir els nostres
estudiants, les famílies amb estudiants. Qui ho havia de dir!

I també qui ho havia de dir que aquest govern i el grup que
li dóna suport, es mantenguin en aquest discurs argumentals
basat en el passat, quan el passat, el passat amb majúscules és
el passat, no ho oblidin, dels lladres, d’alguns lladres: recorden
en Jaume Matas i tots els seus, els recorden? Aquest és el passat
amb majúscules.

(Alguns aplaudiments)

El passat amb majúscules té noms, té noms com Agència
Balear de Notícies, té noms com aquest de la cultura de la
subvenció a la qual ara tan renuncien, que es diuen AFA, que es
diuen entitats que sí, que ens havien de resoldre tots els
problemes en aquesta comunitat autònoma i que l’únic que ens
van deixar van ser forats, molts forats. Bé idò, en base a aquesta
realitat inoblidable podem analitzar aquesta conselleria.

Una conselleria que el primer que s’ha de dir, efectivament,
és el desequilibri, el desajustament clar entre el discurs i la
realitat, no havien de gastar més del que tenien. Bé, idò, ara, que
ja ens va un poquet millor, diuen, el president pot tenir una
partida de comunicació institucional d’1.800.000 euros, 1 milió
més que el 2014. I mira que ens hem cansat de dir-ho el nostre
grup! Què pensa fer aquest govern amb 1 milió més per a
comunicació institucional, què pensa fer? Què pensa fer
respecte del 2014, del 2013 i del 2012, encara que ho fraccionin,
ho poden fraccionar tot el que vulguin? La suma és 1 milió més,
1.800.000 euros, em sembla que són 1.800.000 un poc més; sap
la partida destinada a partits i a eleccions quin és el total?
1.800.000.
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El president tot sol té més recursos que tots els destinats a la
campanya electoral, a la campanya electoral, a les subvencions
als partits, a fer un mailing absurd, que aquest govern es manté
i s’obstina a mantenir, que ja en parlarem, exactament açò és el
que fa aquest pressupost.

La segona referència inevitable és la referència al virrei de
Formentera, una referència, perdoni que li digui, ja històrica,
però inevitable. I per què? Doncs, perquè és el paradigma del
Govern Bauzá, de generar costs innecessaris, de generar
duplicitats innecessàries i sobretot d’atacar el principi de
lleialtat i de confiança institucional que s’hauria de donar entre
les institucions autonòmiques, el Govern de les Illes Balears i
els governs insulars, el govern a cada una de les illes.

Però sense cap dubte, l’àrea més afectada en aquest
pressupost és Cooperació. El pressupost de Vicepresidència i
Conselleria de Presidència es va retallar de forma molt
significativa en el pressupost del 2013, un 24,64%, quan el
pressupost aquell any baixava només un 2,94%. Posteriorment,
el 2014 va augmentar un 2,69% i el 2015 ha tornat a augmentar,
passant de 62.700.000 euros a 65.400.000 euros. L’important
d’açò és, emperò, que l’impacte en la reducció del pressupost
del 2013 el va assumir Cooperació, però, en canvi, els
progressius increments Cooperació no els ha recuperat.

Val a dir, a més, que l’execució del pressupost del 2013 va
superar, i en molt, allò que podíem preveure; no es preveia, per
exemple, enlloc, la desaparició de l’Agència de Migració i
Cooperació de les Illes Balears i, en canvi, aquesta va
desaparèixer. Les aportacions al Fons de Cooperació insulars,
tot i les promeses d’incrementar-se, s’han mantingut
congelades, absolutament congelades, a pesar de l’increment del
pressupost global, del pressupost de la conselleria i de les
promeses. Recordin vostès les promeses, quan es millori el
pressupost, els ingressos també augmentaran els recursos en el
fons, no ha estat així.

Respecte de la voluntat d’avançar en el compliment de la
Llei de cooperació, la qual estableix que el Govern destinarà el
0,7% del pressupost propi a Cooperació en el desenvolupament,
d’açò res de res, ni la més mínima intenció. El 2014 es va
destinar a Cooperació 2.600.000 euros d’un pressupost de 2.849
milions d’ingressos propis, que representava, no arribava a un
0,1%. Enguany s’han incrementat els ingressos propis, però es
manté l’aportació destinada a Cooperació, amb la qual cosa el
percentatge disminueix i queda en el 0,07%, és a dir, 10 vegades
menys del que marca la llei.

I no ens diguin vostès tampoc, vostès tampoc; vostès
analitzin les xifres, les dades i veuran, segons com ho calculin,
si vostès ens diuen que no arribam al 0,7%, la distància és
mínima, comparin, ens aproximam, arribam al 0,7%, ens situam
avui en el 0,07%.

La despreocupació i la deixadesa en la política de
cooperació és tan gran que fins i tot allò que té, jo diria que un
cost pràcticament zero, no funciona, em referesc al Consell de
Cooperació, en el qual, per cert, no ha estat consultat, ni
informat de forma adequada en aquest pressupost, ni tampoc el
vicepresident no ha assistit mai per explicar ni un pressupost ni
per participar activament del Consell de Cooperació.

Deixin que passi també, però, a una altra qüestió no menys
important la qual afecta, ha afectat i afectarà de forma molt
significativa aquest pressupost poc realista i poc real, em
referesc a l’Oficina de Control Pressupostari. Una tasca que ha
assumit ara la direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics, ja
que, com deia un comunicat especial, aquesta persona, ara
responsable dels dos organismes, havia participat de forma molt
activa en la reestructuració del sector públic instrumental, vet
aquí a qui haurem de demanar també responsabilitats idò,
perquè aquesta reestructuració no pot ser qualificada d’altra
manera que un autèntic caos. Més de 600 acomiadaments amb
més de 100 recursos que inclouen unes 300 persones; sentència
del Tribunal Suprem i sentències del Tribunal Superior de
Justícia que condemnen el Govern a indemnitzar, si no a
readmetre els treballadors acomiadats. El cert és que s’ha fet,
com deia, molt malament, i ningú encara no ha demanat
disculpes, ni ningú encara no ha assumit responsabilitats.

El Govern es nega, es nega, i mira que hem insistit, a
facilitar els nombres d’aquesta reestructuració i repeteix com si
fos un mantra, que es tracta que amb aquesta reestructuració
s’ha aconseguit un estalvi de no sé quants milions d’euros. Que
es posin les xifres de forma clara, que s’exposin, perquè jo els
dic que és fals i és mentida i és mentida perquè és una falsedat
intencionada. El que és real és que l’Advocacia ha hagut
d’incrementar 1.290.000 euros el 2013 a 1.967.000 euros el
2015, de capítol 1, 700.000 euros més, i a més la previsió -diu
a la memòria d’aquest pressupost, diu literalment, la previsió és
que aquesta despesa, aquests recursos s’hagin d’increment, per
l’increment de la feina, concretament diu: “Aquesta activitat es
preveu que s’incrementarà durant l’exercici 2015, atesa
l’assumpció progressiva i escalonada de la representació i
defensa en judici de tot el sector públic instrumental.”

Anam després al Fons de Contingència, el 2013 era de
2.255.000, el 2014 de 2.900.000 i el 2015 de 4.200.000; és a dir
que s’ha incrementat en més de 2 milions d’euros per als
imprevists, i ja poden preveure quins són els imprevists, que es
diuen indemnitzacions i que a més a més és evident que no
seran suficients, perquè les indemnitzacions, ara només amb les
que ja tenen sentència, encara que vostès em diran que no és
ferma, però vostès saben que serà ferma, vista ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, vagi acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... vista les..., les sentències que cit són fermes i la sentència
del Tribunal Suprem, serà molt superior a 2 milions d’euros.
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I acab amb un tema que, bé, no és que ens agradi molt
parlar-ne, però que és inevitable fer-hi una referència, i és el
palau de Marivent. I per què és impossible no fer-hi una
referència? Doncs, perquè en una situació conceptual, justificar
les despeses que genera, són difícils d’assumir. Durant aquests
quatre anys haurà suposat una despesa de 6 milions d’euros,
despeses en què? En tot allò que no podem destinar a altres
serveis. Exemples? Manteniment del sistema de climatització,
47.000 euros, 45.000 euros per al sistema de climatització. El
manteniment del sistema elèctric durant el 2012, què va costar?
No sé com és, i jo no sé..., 45.000 euros també, es veu que els
números tot val 45.000 euros, 45.000 euros també. La
desratització i prevenció de plagues externes, per a un any,
41.300 euros, també tot val 40.000 euros, és que és curiós. O tot
es contracte per 40.000 euros, 41, 47. Sap quant va costar la
desratització i desinfecció durant un any, per exemple, de
l’Hospital de Can Misses? I tot açò ho dic perquè s’agafa de la...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... de la plataforma de contractació, 11.000 euros.

(Remor de veus)

Recordaran les rates en el Mateu Orfila, sap quina va ser la
justificació que va dir el gerent? No hi havia suficients recursos.
Hi ha recursos per matar rates a Marivent i no n’hi ha per
mantenir l’assepticitat, per mantenir un servei tan bàsic, tan
essencial de qualitat com són els nostres hospitals, aquests són
els criteris d’aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Intervenció per part del Govern qui obri
qüestió incidental. Té la paraula el vicepresident i conseller de
Presidència Antoni Gómez, per un temps de quinze minuts.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
El Sr. Diéguez, como nos tiene acostumbrados, ha dedicado más
tiempo a hacer lo que sabe hacer muy bien, a contar cuentos,
más que hablar de los presupuestos, ...

(Remor de veus)

... yo me voy a dedicar en esta primera intervención a
marcar las líneas que va a seguir la ejecución de nuestro
presupuesto, del presupuesto del 2015, creo que con ello
contestaré algunas cuestiones que usted ha planteado, pero en
cualquier caso, en las réplicas terminaré de concretarle la que
pueda quedar pendiente.

En primer lugar, me gustaría destacar que los presupuestos
de Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia continuan la
senda de la consolidación fiscal iniciada por este gobierno y que
tienen como principal objetivo sanear las cuentas públicas. Son
unos presupuestos que responden al principio de transparencia
y que pretenden aumentar el ritmo d recuperación y crecimiento
que está experimentando la economía balear, unos presupuestos
que ayudarán a la reactivación económica, a la creación de
empleo y a la consolidación de los pilares del estado del
bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Los presupuestos para 2015 continuan siendo unos
presupuestos responsables, con un marcado carácter social,
solidarios, impulsores y que aportan un valor añadido al
principal sector productivo de las Islas Baleares. Para el
ejercicio de 2015, la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia cuenta con una dotación económica de 65.394.428
euros. Con esta asignación queremos responder a las directrices
marcadas por el Gobierno para el año 2015, año en el que
tendrán lugar las elecciones autonómicas, insulares y
municipales.

Como ustedes ya conocen, corresponde a esta
vicepresidencia dos ámbitos orgánicos y funcionales claramente
diferenciados: la Presidencia del Gobierno y la Vicepresidencia
y Conselleria de Presidencia.

Comenzaré por la Presidencia del Gobierno que cuenta para
2015 con un presupuesto de 3.421.500 euros. Siguiendo con la
política de austeridad que ha venido manteniendo este órgano y,
dentro del programa de servicios generales, se ha efectuado una
reducción de un 38,67%, pasando de 1.988.250 euros en 2014
a 1.213.250 euros para 2015.

En referencia a la comunicación institucional, el Gobierno
dispondrá de un presupuesto de 1.824.100 euros. Se trata de una
dotación superior a la del ejercicio 2014, 854.500 euros más, ya
que con este incremento se pretende adecuar el gasto de la
publicidad institucional para hacer una comunicación más
adecuada de los servicios públicos y poder informar a la
población con más frecuencia. Por ello, es necesario prolongar
la duración de las diferentes campañas para que su proyección,
a través de los medios de comunicación social, lleguen de una
forma más efectiva a la sociedad. 

En cuanto a los programas del Institut d’Estudis Autonòmics
y de la Oficina de Control Presupuestario, me gustaría destacar
que desde el pasado mes de setiembre ambos órganos están
dirigidos por la misma persona que ejerce las competencias de
ambos cargos. Esta situación no ha supuesto ningún incremento
retributivo, sino todo lo contrario, ha supuesto un ahorro para
las arcas públicas, dado que se deja de abonar el salario del
anterior director de la Oficina de Control Presupuestario. 

Respecto a la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia,
y durante el ejercicio 2015, dispondremos de una dotación
económica de 49.217.890 euros, esto sin capítulo 1, 58.390.439
con capítulo 1. Desde la secretaria general se gestionará todo el
capítulo 2 con un presupuesto de 3.799.413 euros, lo que supone
una reducción del 9,36% respecto al año 2014, estamos
hablando de más de 392.000 euros. Como ven la contención del
gasto continua siendo una prioridad de este gobierno.
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Otras de las cuestiones a resaltar de cara al ejercicio 2015 es
que desde este departamento se gestionará la organización de
los procesos electorales autonómicos, insulares y locales. Para
ello, los presupuestos incluyen una partida específica destinada
a cubrir los gastos de organización de las elecciones
autonómicas que tendrá lugar, o que tendrán lugar el cuarto
domingo de mayo. Se ha previsto una dotación económica de
1.800.000 euros, de los cuales 400.000 corresponden al anticipo
del 30% que se otorga a los partidos políticos y 1.400.000 que
se destinan a la logística propia de todo lo que conlleva la
organización y desarrollo de los procesos electorales.

El mantenimiento del complejo de Marivent, que en 2015
reduce su presupuesto en un 3,84%, y la gestión del Butlletí
Oficial de les Illes Balears, cuya dotación baja un 54,68%, son
otros de los programas que se seguirán gestionando desde la
secretaria general. 

Respecto a las empresas públicas que dependen
orgánicamente de la secretaria general me referiré, en primer
lugar, al Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears,
para el año que viene dispondrá de un presupuesto de
34.100.000 euros, un 4,14% más que en 2014. Prácticamente la
totalidad del incremento se dedicará a convenios que van a
repercutir en las productoras de nuestra comunidad en un clara
apuesta de este govern por el sector audiovisual balear y por las
productoras locales. Otra parte del incremento se dedicará a la
renovación de los equipos que están obsoletos. 

En cuanto a la empresa pública Multimèdia de las Illes
Balears ésta contará con un presupuesto de 4.029.562 euros.
Durante el año 2015 Multimèdia continuará completando los
puntos de cobertura de la red de telefonía y de comunicación
móvil para cuerpos y seguridad de emergencia, la red TetraIB,
y continuará dando cobertura de señal de televisión digital en
las denominadas zonas oscuras de recepción de las Islas
Baleares. Pero además, y ante la inminente reordenación del
espacio radioeléctrico de la televisión digital terrestre, TDT,
fijado por la Unión Europea y que el Gobierno central debe
aplicar antes del 1 de enero de 2015, Multimèdia ha estado
trabajando, y continua trabajando, en todos los aspectos para la
liberación del denominado dividendo digital que permitirá la
liberación del espacio frecuencial que ocupan los canales altos
de la televisión digital y la implantación del 4G, para los
operadores de telefonía móvil. 

Por otro lado, y como les he comentado antes, este gobierno
apuesta claramente por el sector audiovisual y por impulsar las
Islas Baleares como plató de rodaje por excelencia. Cumpliendo
con este compromiso, en julio de este año, se puso en marcha la
Illes Balears Film Comission, una oficina de servicios integrada
en Multimèdia y que está contemplada en la Ley audiovisual de
las Illes Balears. El objetivo principal de esta oficina es
conseguir que las empresas del sector audiovisual vengan a
realizar sus trabajos de rodaje a las Islas Baleares.

Finalmente, respecto al Consorcio Público Centro Baleares
Europa, éste dispondrá de una dotación económica de 1.050.938
euros. Este consorcio representa un papel muy importante para
que las Islas Baleares tengan una mayor presencia en Europa y
que ésta sea más efectiva y más eficaz. Su actividad se centra
principalmente en todo lo relacionado con fondos, programas y
proyectos europeos a fin de conseguir para las Islas Baleares
una mayor y mejor financiación europea. En el próximo
ejercicio, junto con la Fundación BIT y la Universidad de las
Islas Baleares, se pondrá en marcha una oficina de proyectos
europeos que denominaremos Baleares 2020, que será un punto
de información y ayuda para que cualquier persona, empresa,
administración e institución pueda presentar un proyecto a
cualquiera de los fondos y programas europeos. Está previsto,
además, que en 2015 se cree en el Centro Balears Europa un
registro de proyectos europeos.

Con un presupuesto de 435.000 euros, la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Acción Exterior lleva a cabo, en
colaboración con el resto de consellerias, todo lo referente a los
asuntos europeos. En esta dirección general se prioriza la
defensa de los intereses de las Islas Baleares ante la Unión
Europea así como la consecución de los objetivos de la
estrategia 2020 en las Islas Baleares. De hecho, desde el pasado
mes de octubre de 2013 y hasta que finalice este año, las Islas
Baleares están al frente de la jefatura de la delegación española
del Comité de las Regiones, lo que ha permitido un contacto
directo con todas las instituciones europeas para la defensa de
los intereses autonómicos. Igualmente, desde el pasado mes de
abril y hasta diciembre de 2015 el presidente del Govern de las
Illes Balears preside la Euroregión Pirineos Mediterránea. El
Govern seguirá en el 2015 colaborando con otras regiones para
defender los intereses comunes dentro de la Unión Europea de
forma bilateral, multilateral o a través de lobbys europeos, por
eso, además de ser miembro del Comité de las Regiones,
participamos en la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa. 

En el seno de Fòrum Balears Competitiva se ha creado el
grupo de trabajo Baleares 2020 y durante el próximo año
seguiremos analizando con los distintos actores sociales la
aplicación de las políticas europeas y el alcance a nivel regional
de los objetivos fijados en la estrategia Europa 2020. 

La organización de eventos de interés autonómico, como el
Día de las Illes Balears, que por cuarto año consecutivo
mantiene el presupuesto de 250.000 euros, es otra de las
acciones que se llevan a cabo a través de esta dirección general.

Por otra parte, me gustaría destacar que para este gobierno
continúa siendo una prioridad impulsar la acción de Gobierno
eficaz y eficiente, especialmente aquellas que son de carácter
transversal y que afectan a las competencias de varias
consellerias, una labor encomendada a la Dirección General de
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Coordinación y que para el año 2015, y por tercer año
consecutivo, mantiene su presupuesto de 60.000 euros. Los
objetivos de esta dirección general para el 2015 tienen un
marcado carácter continuista, este departamento continuará
apoyando y realizando el seguimiento del proceso de
racionalización del sector público instrumental y gestionando
todo lo relacionado con las inversiones estatutarias, entre otras
funciones, y será el responsable también de la coordinación e
impulso de las actividades promovidas por el Gobierno en el
marco de los programas oficiales de las conmemoraciones
históricas que se desarrollen en el año 2015.

En materia social, desde la Vicepresidencia y a través de la
Dirección General de Cooperación e Inmigración, mantenemos
y seguiremos manteniendo las necesidades más esenciales con
un presupuesto de 4 millones de euros, el mismo que en el
ejercicio 2014.

En materia de inmigración desde el Govern seguiremos
manteniendo con los ayuntamientos y mancomunidades los
convenios en materia de acogida e integración de la población
inmigrada, ya que es la primera puerta a la que el recién llegada
llama y son quienes conocen mejor la realidad de sus
municipios. Continuaremos dando apoyo a las oficinas de
información a inmigrantes, las OFIM, con la consiguiente
adaptación al movimiento migratorio actual. Mantenemos el
Programa de Mediación Intercultural a través del convenio de
colaboración con el ib-salut, seis mediadores sanitarios.
Seguiremos realizando actuaciones en materia de formación
para la obtención del informe de esfuerzo a la integración y
mantendremos el Casal de Inmigrantes y ONG como lugar de
uso y participación de las diferentes asociaciones.

En cuanto a la cooperación al desarrollo, este gobierno
mantiene todos los programas por los que se ha apostado desde
el inicio de esta legislatura con los demás actores de
cooperación, como con la Universitat de les Illes Balears, el
Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús de Solidaritat, entre otros.
Este gobierno ha conseguido liquidar una deuda que existía en
el año 2011 heredada del pacto de progrés de 16 millones de
euros, repito, 16 millones de euros de diferentes convenios y
resoluciones en materia de cooperación e inmigración, y se ha
conseguido pese a la difícil situación económica que se ha
vivido, cumpliendo con el compromiso adoptado por este
gobierno con los agentes y actores de la cooperación de las
Islas. Una vez pagado todo, Vicepresidencia ha podido sacar por
primera vez, en septiembre de 2014, dos convocatorias de
ayudas de estas características para llevar a cabo proyectos de
cooperación al desarrollo y de sensibilización, y en el
presupuesto de 2015 consolidaremos esta ayuda y destinaremos
1.384.000 euros a sacar una convocatoria de subvenciones para
las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no
gubernamentales al desarrollo, etcétera. 

Cuanto a la Dirección de la Abogacía, para el 2015 se prevé
una mayor consolidación y mejora del funcionamiento de los
servicios que presta, dispondrá de una dotación económica de
20.000 euros, la misma cantidad que en el ejercicio 2014 y que
se destina a la Fundación de Escuela de Práctica Jurídica.
Durante el 2015 la Abogacía continuará asumiendo de manera
progresiva y escalonada la representación y defensa en juicio
del sector público instrumental iniciada en los últimos años, lo
que supondrá un ahorro considerable para las arcas públicas que

mermará en la contratación externa de profesionales de la
abogacía que asumía esta labor.

Y señoras y señores diputados, antes de acabar, permítanme
incidir en que los presupuestos para el 2015 son unos
presupuestos consolidados, impulsores, responsables, de
contención del gasto, sociales, solidarios y que aportan un valor
añadido al principal sector productivo de las Islas Baleares, que
es el sector de los servicios. Estos presupuestos responden a la
necesidad de incrementar el ritmo de crecimiento económico
para generar más cuotas de empleo, garantizando al mismo
tiempo los servicios públicos esenciales en los ámbitos de la
educación, la sanidad y los servicios sociales.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Diputat Antoni Diéguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ha empezando
usted diciendo, pregunte usted lo que quiera que contestaré lo
que me dé la gana, es lo que ha hecho, y si he de decir algo lo
haré cuando no tenga réplica usted, que es cuando ya he
acabado. Un modo de escapismo parlamentario muy típico...

(Alguns aplaudiments)

... normal en su modo de hacer, pero tendría que ser anormal en
esta cámara, Sr. Conseller. Esto que está haciendo usted no es
un debate, ¿sabe usted qué es una cuestión incidental, qué es un
incidente? Un incidente es algo que depende de algo principal,
lo principal es la intervención que se hace con la enmienda a la
totalidad en la que los diputados le plantean a usted una serie de
incógnitas y de cuestiones. Eso es lo que se hace. Usted, Sr.
Conseller, tiene la obligación política de contestar a las
cuestiones que se le plantean por los diputados que le hacen la
enmienda a la totalidad...

(Remor de veus)

... es lo que tiene usted obligación de hacer. 

Esto no es un debate, Sr. Conseller, nosotros hemos
planteado unas cuestiones y usted no ha contestado nada. Es una
demostración práctica de lo que es este gobierno, diga usted lo
que quiera que yo haré lo que me dé la gana. Pasan por
completo de los ciudadanos y pasan por completo del
Parlamento.
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Sr. Conseller, aquí usted no manda, tanto como cree, tanto
como cree, le he planteado una serie de cuestiones y no
contesta. Usted viene aquí y se rinde sin presentar batalla, dice,
bueno, eso sí, hasta que le demos la espalda, cuando no
tengamos ninguna ventaja vendrá a contestar y a decirnos lo de
siempre, siempre hace lo mismo, cuando ya no puede
contestarle nadie dice una cosa mitad verdad mitad mentira,
etcétera, para dejar el lío puesto ahí.

Esa es una prueba de la consideración que tiene a esta
cámara. Sr. Conseller, está usted obligado a contestar yo no lo
ha hecho, se ha dedicado a acunarnos con una intervención más
bien propia de una presentación de unos presupuestos en
comisión, y esto no es lo que estamos haciendo aquí, esto es una
enmienda a la totalidad y mire que se lo he explicado cuando
hemos empezado, la enmienda a la totalidad tiene como
objetivo ver el sentido político de su conselleria, no los números
ni los detalles ni las cifras exactas de una partida o de otra, sino
el sentido político de su conselleria. Usted, Sr. Conseller, ha
hecho escapismo. 

Le he preguntado sobre la aplicación de la Ley de símbolos,
y no me ha contestado nada, le he puesto ejemplos claros de
incumplimientos que dan lugar a sanciones y que si quiere
tienen una repercusión presupuestaria, porque significa
ingresos, ¿va a renunciar a esos ingresos? Díganoslo ya que
quiere hablar de esto. 

Le he hablado de fraccionamiento de publicidad, ¿han oído
ustedes que haya contestado algo sobre el fraccionamiento de
publicidad? No discutimos sobre cifras, si más o si menos, si es
mucho o si es poco, sino que sólo le planteo una cosa muy
concreta, ¿por qué llevan a cabo ese fraccionamiento, por qué
el fraccionamiento? Me contestará cuando no le podamos decir
nada, ya lo ha anunciado, no debe estar muy seguro de la
explicación que tiene cuando esa explicación no soporta una
contrarréplica, no estará usted muy seguro, Sr. Conseller.

Le he preguntado por la política de decretos, no me ha
contestado, cero, le debe parecer bien. Le he preguntado sobre
el fraude de ley que están cometiendo ustedes con esa ley de
sanciones en el sector náutico, tampoco me ha contestado, ¿le
parece normal? Usted es el encargado de relaciones con el
Parlament, ¿a usted le parece normal ese modo de actuar?

Bueno, nos ha dicho que el año próximo sube el presupuesto
de IB3, ya me he asustado, yo si sube... dice, ah!, no, sube a 34
millones, digo, este año se han gastado 63, si se han gastado 63
este año y dice que sube a 34, o sea que baja, o sea que baja a la
mitad, pues se han gastado el doble de lo presupuestado.

Mire, no me ha contestado sobre nada, eso sí, me alegro que
haya hablado de una cosa que yo no he hablado por falta,
naturalmente, de tiempo, de la Oficina de Control
Presupuestario. La Oficina de Control Presupuestario, se lo dije
ya en un principio, servia para tener un conseller a la sombra y
cuando lo sacaron al sol pues se acabó la actividad de la Oficina
de Control Presupuestario. La Oficina de Control Presupuestario
le he preguntado por vía parlamentaria, por activa y por pasiva,
preguntas y solicitudes de documentación, ¿qué hace, qué hace,
a qué se dedica, qué expedientes ha manejado? Que me dieran
copia de los expedientes que ha manejado, ¿qué informes ha
hecho?, etcétera. Contestación, a nada, a nada, venga usted,

mírelo si quiere, pero a nada, no me ha sabido hacer ni una
relación de los asuntos que ha mirado, y esto era el proyecto
estrella, ¿se acuerdan que lo anunciaban? Lo primero que haré,
decía el candidato, lo primero que haré cuando llegue será una
oficina de control presupuestario. Una de dos: o la oficina no
sirve para nada o tampoco quieren que se les controle el
presupuesto. Eso sí, este año han presupuestado, dicen, no habrá
director este año, pero lo han presupuestado, eh!, lo han
presupuestado, ¿no tendrán a alguien más de Lloseta para este
cargo? Han presupuestado 40 o 50.000 euros para el cargo de
jefe de esa oficina, pero no hay jefe.

Sr. Conseller, no me ha contestado prácticamente a nada,
supongo que ahora dentro de su tradición pues dirá cosas para
ver que no le pueda contestar. En definitiva, Sr. Conseller, nos
ha demostrado con su silencio que su conselleria lo mejor que
la define es el silencio frente a las necesidades de los
ciudadanos, la nada.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula el
Sr. Diputat Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ha fet
referència a la implantació definitiva de l’anomenat dividend
digital, bé idò, avui ja estam a dia 16, dia 1 de gener del 2015
s’aplicarà aquest nou dividend i les seves repercussions, quines
mesures ha pres el Govern per garantir que es puguin seguir
rebent els canals que actualment veim en llengua catalana?
Perquè, ha fet res aquest govern respecte del múltiplex que
perdrem, l’ha reclamat en base a una llengua pròpia com a
argument bàsic per defensar que aquesta comunitat no en té
prou amb un múltiplex? Ho ha defensat? Ha tengut cap reunió?
Ha fet cap gestió?

Li torn a insistir: quina de les opcions tècniques, que són
moltes, triarà el Govern políticament per garantir el que seria
lògic que es garantís que és la recepció de diversos canals per la
llengua i per la llibertat dels ciutadans d’aquestes illes de poder
elegir com es volen informar?

Ha fet també una referència al sector públic instrumental que
ja li dic, una reestructuració de la qual creim que ha estat un
caos, un nyap, i l’exemple el trobam també en aquest
pressupost, ja no farem referència ni als pedigrís ni als
acomiadaments ni a les sentències, feim referència a aquest
pressupost. Aquest pressupost respecte del 2014 incrementa la
despesa al sector públic instrumental en 42 milions d’euros,
però, Sr. Conseller, 42 milions d’euros més respecte del 2014 al
sector públic instrumental! Després de recitar aquí mil i una
vegada les receptes d’austeritat, de reducció... mirin, sumin,
sumin, 42 milions d’euros. I què hi veig en aquests 42 milions
d’euros? Hi veig algun càrrec, alt càrrec més i hi veig que es
mantenen coses absurdes, vull dir que aquesta netedat que
s’havia d’aconseguir, res de res.
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Li tornaré dir l’exemple que em sembla absurd i
paradigmàtic: vostès mantenen un cap de muntatge a una
d’aquestes institucions, a l’IDI , sense muntadors i muntant una
fira a l’any, ara dues si fan... potser dues, un muntador per
muntar una fira a l’any sense... un cap de muntadors sense tenir
ningú que faci la feina! Aquesta és la gran reestructuració que
ha fet el Govern.

Després que veig que sí, clarament, 1.824.000 euros per a
comunicació institucional. I després no hi ha recursos, no hi ha
doblers, hem d’aplicar l’austeritat... Què faran, un altre
programa d’aquells que recordam dels mil dies de govern, que
incomplia la Llei electoral i la Llei de publicitat institucional,
que és açò? Perquè jo li insistesc: aquest pressupost ja
contempla la mateixa quantitat, un poquet menys, per destinar
al que és pròpiament campanya electoral i subvenció als partits.

I per cert, siguin un poquet moderns, troben que han de
continuar mantenint una partida per fer mailing, perquè els
ciutadans rebin a la bústia sobres i més sobres i més sobres
subvencionats amb doblers públics d’aquesta comunitat
autònoma? Ho podrien resoldre amb la modificació de la llei
electoral, cosa que per cert se’n deuen haver oblidat o
simplement no és d’obligat compliment. Però vostès, sap què es
va gastar? Els ciutadans ho han de saber i són dades del
Tribunal de Comptes i de la Sindicatura, bé idò, les subvencions
d’aquesta comunitat autònoma per a les subvencions
autonòmiques del 2011 per al Parlament varen ser de 301.000
euros, per als consells insulars també, pagats d’aquests recursos,
297.000 euros, si hi comptam les eleccions locals que són de tot
l’Estat, sap quants varen ser, de tot l’Estat? 24 milions d’euros
per fer mailing, perquè els ciutadans es trobin la bústia plena de
sobres... quan seria tan fàcil com, efectivament, doncs fer un
únic mailing, com fan els països europeus moderns, és clar que
sí, per estalviar recursos econòmicament parlant i
ecològicament parlant, és clar que sí.

Li tornaré dir.. de prioritats i em tornaré referir, és clar que
sí, a Marivent, vostè troba que els nostres centres escolars han
de tenir dificultats per mantenir el servei de neteja i després ens
hem de trobar..., plataforma de contractació, servei de neteja de
Marivent, per un any, per un any!, 314.000 euros. Sr. Conseller,
és que no sé quina neteja fan, 314.000 euros per mantenir neta
una mansió que la visitaran i la gaudiran durant un mes, què fan,
un mes, arriba a un mes? Bé, idò els nostres alumnes hi són dia
rere dia, ho pateixen dia rere dia i es veuen ofegats per poder
mantenir un servei de neteja mínimament digne.

I deixi que acabi parlant del tema que crec que hauria de ser
l’estrella, l’element clau d’aquesta conselleria, que és
Cooperació. Crec que en aquest sentit aquest govern mostra
molt poca honestedat, perquè no val posar-se les mans al cap
quan es disparen les alarmes i quan feim el pressupost dir que
no és el moment, que açò és el que s’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acab. Els casos d’ebola que hem viscut durant aquest any
haurien d’haver suposat un crit que fes despertar la consciència
de tothom, però d’aquest govern també perquè l’única manera
d’evitar més ebola és millorar la vida dels que viuen en situació
de pobresa extrema. Com? Donant suport a projectes de
desenvolupament, de dotació sanitària, d’educació i açò és el
que aquest govern justifica que no ha de ser, que no és una
prioritat en aquest pressupost perquè no ho és.

Moltes de les convocatòries durant els anys anteriors no es
varen publicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...; es congela el fons de cooperació de cadascun dels
consells insulars; els recursos baixen i estam a un 0,07%.

Aquest pressupost crec que ho diu tot i aquesta xifra també
descriu molt bé quines són les prioritats d’aquest govern.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió incidental una nova intervenció del
vicepresident del Govern, per un temps de cinc minuts.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Sr. Diéguez, yo creía que aquí veníamos a debatir los
presupuestos del año 2015 de la Vicepresidencia y Conselleria
de Presidencia y usted aquí me saca la Ley de símbolos, la Ley
de médicos y bueno, podemos hablar de... usted, si fuese pues...
a usted le gustaría aquí hablar de todo, igual, menos de los que
hemos venido a hablar, es decir, que la cuestión incidental creo
que la he abierto precisamente para hablar de los presupuestos
de Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia para el año
2015.

Voy a empezar por el tema que a usted tanto le preocupa,
que es el tema de la comunicación institucional. Es que la
postura que ustedes adoptan es que es insultante, es un insulto
a la inteligencia, este gobierno ha presupuestado 1.824.100
euros y de esa cantidad hay 120.000 que se van a repartir entre
las distintas consellerias para que desarrollen sus campañas de
publicidad como se había hecho siempre. En el inicio de esta
legislatura se centralizó porque, como la rebaja que se hizo fue
una rebaja importantísima, una reducción importantísima para
optimizar mejor los recursos, se centralizó, pero siempre se
había hecho así. 
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Por lo tanto, lo que se hace es que se recupera lo que había
y en cualquier caso, Sr. Diéguez, cuando le digo que resulta
insultante es porque este gobierno a lo largo de toda la
legislatura habrá destinado 4 millones de euros a la
comunicación, a todos los temas relacionados con la
comunicación del Govern, institucional del Govern. ¿Saben lo
que destinaron ustedes? 68,6 millones de euros, es decir, 68,6
millones de euros frente a 4 millones de euros, y que nos digan
que estamos haciendo la campaña... la campaña, que hemos
incrementado pues esta cantidad hasta en 800.000 euros para
hacer la campaña electoral, pues creo que deberíamos ser un
poco más respetuosos porque como usted sabe las campañas
electorales no se financian con recursos públicos, y si esto... y
si usted...

(Remor de veus)

...y si usted nos dice o nos acusa que hemos incrementado el
presupuesto para financiar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

...la campaña electoral, pues, ustedes que en la pasada
legislatura, en los últimos tres meses antes de las elecciones se
gastaron 1.800.000?, en tres meses ustedes 1.800.000, esta
cantidad que es la que va a quedar para comunicación
institucional centralizada 854.000 es la cantidad que hay para
gastarse a lo largo de todo el año. Y se ha incrementado, Sr.
Diéguez, porque queremos ser más eficaces, porque queremos
hacer una comunicación más adecuada a los servicios públicos,
es decir, va a ser una comunicación más frecuente y además se
va a alargar la duración de ésta.

En cuanto al tema de IB3, el presupuesto se aumenta en 1
millón y medio, pero tengo que decirle, Sr. Diéguez, yo no sé
usted de dónde se saca los números estos que se saca porque
hemos conseguido traer unos presupuestos de 96 millones de
euros del último ejercicio de ustedes a 30 millones de euros, no
sé de dónde se saca las otras cuentas y el incremento de 1 millón
y medio es para producción propia, es decir, va a ir destinado a
productoras de las Islas Baleares.

En cuanto a los gastos protocolarios, que a usted también le
interesa tanto, decirle que en 2014 había 102.000 euros y a día
18 de noviembre se habían gastado sólo 37.000 euros, yo no sé
tampoco usted de dónde se saca las cuentas que ha esgrimido
alguna vez en este parlamento, supongo que son o por confusión
o por otra cosa, que no quiero nombrar lo que es la otra cosa. Lo
que sí le puedo confirmar es que para el 2015 hay 50.000 euros
destinados a los gastos de protocolo, nada que ver con las
partidas que ustedes tenían de 500.000 euros.

En cuanto a los temas de cooperación, de los que también se
han hecho eco, en cooperación e inmigración mantenemos el
mismo presupuesto, 4 millones de euros; hay 100.000 euros en
cooperación y 100.000 euros en inmigración. Como le he
comentado antes estamos aun cerrando expedientes de 2010, de
2011, hemos tenido que hacer frente a una deuda
importantísima, se la he recordado antes, que su gobierno dejó
de 16 millones de euros, se dedicaron a hacer convocatorias sin
presupuesto, hemos tenido que sanear todos estos expedientes
y ahora creo que lo que corresponde es ver el impacto que
supone la... digamos, la habilitación de este presupuesto porque,
como usted sabe, en el año 2015 también volverá a haber otra
convocatoria.

En cuanto a la Oficina de Control Presupuestario y toda la
gracia que a usted le causa, pues mire sí, hay un ahorro, hay una
cantidad, 51.000 euros y algo para la persona que lo va a dirigir,
pero ya le dije en comisión que en el mes de julio se vuelcan las
cantidades o las partidas del capítulo 1. Por lo tanto, la cantidad
está ahí porque está volcada así, pero no se va a utilizar esta
cantidad porque la directora del Institut d’Estudis Autonòmics
será la que también está al frente y va a dirigir la Oficina de
Control Presupuestario.

En cuanto al tema de Marivent, que siempre... que tanto le
preocupa al Sr. Diputado de MÉS, decirle lo de siempre, se
mantiene el presupuesto, baja un poquito, se mantienen los
940.000 euros, pero insisto estamos muy orgullosos de que la
familia real venga a pasar temporadas a las Islas Baleares, es
que nos sentimos muy orgullosos y desde luego va a estar
Marivent siempre a disposición y en perfecto estado de revista
para que sus majestades los reyes puedan disfrutar en nuestras
islas de una estancia agradable.

(Remor de veus)

Creo que con esto he contestado a todas las cuestiones que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor...

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

...me han planteado, por lo tanto... pues confío en haber...
creo que he contestado a todo lo que me han planteado, por lo
tanto, señoras y señores diputados, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Miquel Àngel Jerez per un temps de deu minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, resulta complex en deu minuts explicar el nostre
parer, el nostre entendre del que significa i representa el
pressupost que recull la secció 11 dels pressuposts de les Illes
Balears, per la qual cosa crec que convé en aquest moment
centrar el debat en allò important, en allò fonamental i
estrictament en allò essencial.

Per al nostre grup parlamentari el principal del pressupost
que avui defensam aquí en aquest faristol i en aquesta cambra
és la transparència institucional, les polítiques de cooperació, les
polítiques d’immigració, sense deixar de costat la important
funció social i el servei públic que desenvolupa l’ens públic de
Ràdiotelevisió pública de les Illes Balears.

Senyores diputades i senyors diputats, la setmana passada
ens convocaven precisament aquí en aquesta cambra, en aquest
plenari per parlar de bona administració, per parlar de bon
govern i per parlar de transparència. Parlàvem de la necessitat
d’habilitar fórmules, d’habilitar mecanismes precisos perquè la
ciutadania tengués un adequat accés a la informació, als
registres, a la documentació i a tot allò relacionat amb la gestió
dels interessos públics, tota una informació que ha d’estar a
disposició de qui la vulgui consultar i la pretengui consultar
mitjançant els canals corresponents. 

La pregunta és: és això prou, és això suficient? Entenem
efectivament que no, entenem que l’administració no pot
quedar-se aquí, sinó que en tot aquest procés ha d’assumir un
paper més actiu i no resignar-se a promoure l’accés a
determinada informació, sinó que ha de promoure i ha de
divulgar per iniciativa pròpia totes aquelles qüestions
directament relacionades amb la gestió d’allò públic, l’exercici
dels drets i el compliment de les obligacions que com a
ciutadans a tots ens corresponen.

Estarem d’acord que un govern no ho pot fer de qualsevol
manera, sinó que és la seva responsabilitat promoure la
comunicació institucional mitjançant un ús adequat del fons
públics que persegueixi l’objectiu de difondre el missatge comú
de l’administració per donar a conèixer als ciutadans els serveis
que presta i les activitats que desenvolupa. Això és diu
comunicació institucional i això a la vegada també significa
transparència.

Aquest adequat ús del fons públic consisteix a elevar els
nivells de la comunicació fins a l’essencialment imprescindible,
elevant i fent necessari els recursos atribuint-los a aquesta
comunicació, però sense que superin els recursos la lògica del
raonable, sense abundàncies ni desproporcions, sempre sense
superar els límits de l’estrictament necessari, de l’estrictament
raonable tal i com es recull precisament al pressupost de la
secció 11 de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats, el govern que ens va precedir,
que va precedir el present govern va superar en aquest sentit
moltes línies vermelles i va convertir la comunicació
institucional en veritable propaganda -i en parlarem- i va
convertir en una qüestió d’utilitat pública en un assumpte
d’autoritat pròpia, les comparacions en molts de casos valen la
pena i en aquest cas en parlarem.

Aquest pressupost en matèria de comunicació institucional
entenem que apunta precisament a això i no a una altra cosa, a
oferir tota la informació possible de la gestió, de la governança,
incrementar els recursos a fi que s’incrementin els nivells de
transparència a la nostra administració, sense més obsessió i
sense més pretensió que la d’oferir la informació precisa a la
ciutadania quan veritablement ho necessita.

Aquí no es pot fer precisament el que vostès ens demanen
que facem i després venguin a dir-nos que hem de fer
exactament el contrari. Aquí vostès no poden dir que aquest
govern de les Illes Balears és un govern opac i no és transparent
i quan pretén ser precisament transparent, mitjançant polítiques
de comunicació institucional, els hi neguen com si això no fos
necessari i no fos possible, sinó que precisament ho
criminalitzen. Aquí, el que no es pot fer és bufar i xuclar a la
vegada, una cosa que vertaderament és una estricta contradicció
amb els seus propis termes i això és precisament el que vostès
pretenen fer.

Ara, em vull centrar en IB3, mereix capítol apart l’ens de
Ràdiotelevisió pública de les Illes Balears, una televisió que ha
aconseguit adaptar-se als temps que corren, sense més
pretensions que les imprescindibles, la de vocació de servei
públic de qualitat. Senyores i senyors diputats, IB3 ha
aconseguit el més important, cohesionar les Illes Balears,
potenciar la llengua, potenciar la cultura i les nostres
idiosincràsies pròpies i ha dotat d’autoconsiciència moltíssims
milers d’illencs que durant dècades només disposaven de la
televisió peninsular. 

Això ho hem fet i ho hem aconseguit sense contractes
multimilionaris, sense contractar, precisament, allò que no
necessitam en aquestes Illes Balears i sense fórmules 1 que ens
costen un dineral i que a la mateixa vegada, al mateix moment
a un altre canal es reprodueixen i a més el resultat de la carrera
és estrictament el mateix.

Aquí avui parlen vostès que hem de retornar dietes, els
membres del Govern de les Illes Balears, no sé qui hauria de
retornar aquell contracte milionari que no va servir exactament
per a res, un contracte milionari que va destinar uns recursos
públics innecessaris a aquesta matèria i molt necessaris per a
altres qüestions. 

IB3 veurà incrementada la seva dotació en els propers
pressuposts en passar de 30 a 32,6 milions d’euros, un
increment destinat precisament al cabdal, a mantenir l’Ens de
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears i a focalitzar i a posar
l’accent en aquell sector audiovisual que necessita també de
recursos per poder mantenir-se. I no només ha estat precisament
aquest govern de les Illes Balears que ha mantengut IB3 amb
una política de sostenibilitat, sinó també crec que és de justícia
aquí, en aquesta cambra, fer esment a tots aquells professionals
de l’ens, a totes aquelles persones que estan darrere una càmera
o són a les seus de l’ens públic de Radiotelevisió espanyola
perquè treballen amb professionalitat, amb objectivitat, amb
independència, i han fet de la televisió pública de les Illes
Balears un gran mitjà de comunicació del qual tots ens hem de
sentir veritablement orgullosos. 
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Capítol a part, Sr. Conseller, crec que mereix l’empresa
pública Multimèdia, pel que significa, pel que desenvolupa i
perquè té un important sentit en aquest pressupost. Crec que és
important habilitar pressupost per mantenir coses essencials
com són les bones comunicacions en situacions d’emergència,
una qüestió que depèn d’ella, moltíssimes de vides; és important
també, com no pot ser d’altra manera, mantenir i garantir en
condicions d’igualtat al recepció dels canals de televisió al llarg
i ample de les nostres Illes Balears; i una cosa cabdal,
fonamental, que crec que el Govern de les Illes Balears no ha
d’abandonar, i sempre que he tengut oportunitat de pronunciar-
me sobre això he dit el mateix: Illes Balears Film Commission,
una eina que ben aprofitada ha de tenir retorn, ha de tenir regrés,
ha de constituir un veritable element desestacionalitzador i ha
de servir alhora d’instrument per exportar els nostres grans
valors, per exportar el nostre escenari, i per exportar la nostra
cultura i el nostre entorn mediambiental a aquells a qui
veritablement ha d’anar destinat.

I en aquest cas crec que és important també fer esment al
que fa referència a política d’immigració. La immigració en
aquestes Illes Balears és important, encara que sí que hagi
davallat allò important és que, encara que davalli la immigració,
els recursos destinats precisament a aquest capítol no tenen per
què davallar, i això és el que succeeix en aquest pressupost: els
recursos en matèria d’immigració no davallen en aquesta
comunitat autònoma sinó que en matèria, per exemple,
d’integració social, el programa 313J incrementa la partida amb
un total de 100.000 euros. I on va a parar precisament tota
aquesta quantitat pressupostària?, a aquells ens, a aquelles
institucions que veritablement més ho necessiten a fi d’activar
polítiques d’acollida, polítiques d’integració, i són precisament
les entitats locals que possiblement menys recursos tenguin per
a aquesta matèria, i parl precisament dels ajuntaments, les
veritables portes d’entrada de la immigració, allà on
l’immigrant ha de ser en primera persona acollit, en primera
persona ha de rebre un tractament efectivament d’integració, i
on s’han d’activar aquestes polítiques a fi que l’exclusió no
trobi cap tipus d’espai sinó tot el contrari.

I en matèria de desenvolupament també mereix capítol a part
un capítol important a fi de reactivar aquelles polítiques que
com a conseqüència de 16 milions de deute s’ha impedit que es
començassin a desenvolupar. Avui la Conselleria de Presidència
comença a activar i a posar de manifest que la cooperació
internacional i en matèria d’immigració és absolutament
important en aquesta comunitat autònoma, i aquest pressupost
és sensible precisament en aquesta matèria. No només s’han
reduït 16 milions d’euros que s’han anat amortitzant de la millor
manera que s’ha pogut, sinó que avui podem presumir que en
matèria de cooperació i en matèria d’immigració la comunitat
autònoma de les Illes Balears és sensible i així precisament ho
recullen els nostres pressupostos. 

Per tant el Grup Parlamentari Popular donarà suport a uns
pressupostos solidaris, a uns pressupostos que creuen en la
integració de les persones, que creuen en aquelles persones que
arriben a les nostres illes per millorar les seves condicions de
vida. Per tant, senyores i senyors i senyors diputats, aquesta és
la nostra convicció, i amb aquesta convicció impulsarem
l’aprovació d’aquests pressupostos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara en torn de rèplica té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Diputat Antoni Diéguez per un temps de cinc
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, tengo que empezar
por alabarle su entusiasmo y su esfuerzo por tratar de resucitar
el cadáver de debate que tenemos aquí. Ha compensado
ligeramente el vacío político que había generado la intervención
del Sr. Conseller anteriormente, y ya que no he podido debatir
con él porque no ha habido ocasión, pues si le parece lo utilizaré
como médium para ello, con todo el respeto desde la posición
y la dignidad que merece su puesto.

Mire, se nos ha hablado de comunicación y se nos ha dicho
que las partidas..., la partida de 1.824.000 euros se centralizó en
un primer momento porque eso suponía una rebaja de costes, y
ahora que se acerca la campaña electoral se redistribuye para
volver a hacer lo que se hacía antes. Vamos a ver, si lo que se
buscaba era una rebaja de costes, ¿por qué no se sigue buscando
una rebaja de costes? Algo habrá más, algo habrá más; algo
habrá más, porque no se justifica que siendo conscientes, como
lo son, de que pueden obtener ventajas competitivas o ventajas
de escala al contratar un mejor contrato, ¿por qué lo reparten?
La explicación no es económica, no es económica porque no es
económico hacer ese reparto. Si la explicación no es económica
¿cómo ha de ser?, política, y eso es lo que nos tememos. Se nos
dice que no se pueden financiar campañas con recursos
públicos. Ya lo sé, ya sé que no, y ya lo sabíamos porque
justamente hoy estamos viviendo cómo en Pontevedra y en
Valencia, etc., hay acusaciones claras de financiar campañas
con recursos públicos y está quedando claro que eso no se puede
hacer. Incluso el gobierno del Partido Popular fue condenado...,
mejor dicho, perdón, el gobierno no, el Partido Popular fue
condenado, como se dice ahora a título lucrativo, por
beneficiarse y gastar dinero público en la campaña electoral, y
pagó 10.000 y pico de euros, tuvo que pagar 10.000 y pico de
euros, por cierto sin intereses, ¿eh?, y el Gobierno no le ha
exigido los intereses de esa cantidad al Partido Popular. Pagó el
principal pero no pagó ningún interés de esa cantidad de esos
10.000 y pico de euros. Se lo pregunté al Sr. Conseller de
Hacienda, que ahora está ausente, en una comisión le pregunté:
¿qué ha pagado de intereses por esa cantidad?, ¿qué ha exigido
el Gobierno al Partido Popular que pague de intereses por esa
cantidad de la que se benefició hace unos años? Dijo “no, no se
ha pedido nada”. 
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Bien. Hay un fraccionamiento, hay un fraccionamiento y nos
hace pensar lo peor. Estas mismas cosas las dije en esta misma
cámara antes de que estallara el caso Over Marketing. Le
pregunté a un conseller: “Sr. Conseller, ¿por qué están
dividiendo ese dinero entre distintas consellerias y están
contratando con la misma empresa desde distintas
consellerias?”, y el Sr. Conseller ¿saben qué hizo?, cogió un
folio de papel -tenía una papelera al lado- y dijo: “Sus denuncias
acaban aquí”, y lo tiró a la papelera. Pues alguien lo ha debido
sacar de la papelera porque a ese conseller lo he visto bajar de
un furgón policial y con relación a ese mismo asunto. Quiero
decir que estamos en un tema que es preocupante, que es
preocupante y que me gustaría -Sr. Diputado, ahora le tocará a
usted- si me puede dar alguna explicación de por qué ese
fraccionamiento, cuando dice el Sr. Conseller que es
antieconómico el fraccionamiento, porque antes se ahorraba
más haciéndolo todo junto. ¿Por qué el fraccionamiento?

Gastos... Bueno, si no sabe cómo contestar puede decirme
que se gastaba más antes, y suba la cifra, que va subiendo a
medida que pasa la sesión; el gobierno anterior se gastaba 20,
30, 40, 60, 70..., nos iremos de aquí con 200 millones. Si no,
puede hablar de eso.

Gastos protocolarios. Le he preguntado por qué no se
publican. Dice “no, si eran más, si eran menos”; no, ¿por qué no
se publican?, que eso es una cosa objetiva y legalmente es
obligado. ¿Por qué no se publican? ¿Han oído algo? Nada. Sr.
Diputado, si tiene alguna explicación de porqué no se publican
los gastos protocolarios de más de 500 euros rogaría que nos la
dijera. Publicarlos no es que sea bueno para los ciudadanos, que
lo es, es la mejor defensa que tiene el Gobierno; un gobierno
que publica sus gastos protocolarios puede estar tranquilo, el
presidente del Gobierno, los consellers y los jefes de..., en fin,
todo el mundo que tenga cargos ahí, de que nadie hará mal uso
de este dinero. 

Oficina de Control Presupuestario. Bueno, nos han
demostrado que la Oficina de Control Presupuestario puede
funcionar sin director, y si puede funcionar perfectamente sin
director ¿por qué tuvimos un director durante varios años y lo
estuvimos pagando? Algo no cuadra.

Lo de Marivent..., no me gustar entrar en este tema, se presta
a muchas cosas, pero sí que tengo que entrar a raíz de unas
palabras que ha dicho el Sr. Conseller. Dice que Marivent tiene
que estar en perfecto estado de revista. Me gustaría, me gustaría
que a lo largo de estos debates podamos oír que eso mismo se
tiene que decir de los hospitales y de los colegios, porque eso no
lo hemos oído, Sr. Conseller...

(Alguns aplaudiments)

...sólo lo hemos oído para el palacio de Marivent.

En definitiva -ya se me acaba el tiempo- solamente me
queda una cosa, que es despedirme de los señores del Gobierno
siendo éste su último debate. Señores del Gobierno, es su último
debate de presupuestos, les quedan unos meses en el cargo; sólo
les pido una cosa: váyanse con dignidad.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS,
el Sr. Nel Martí, el diputat Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que sorprèn
que es puguin dir i amollar xifres d’una manera tan lleugera
sense contrastar. Jo reptaria el Grup Popular i la presidència que
posem un powerpoint aquí i que mirem efectivament que les
xifres que han donat el Grup Popular i el Govern, de 40, 60, ics
milions gastats en comunicació institucional són certes; els rept
a fer-ho, perquè és mentida!, és mentida i vostès ho saben, el
pitjor de tot açò és que vostès ho saben. Sobretot ho fan,
lògicament, per justificar aquest 1.824.000 euros de
comunicació institucional, que comptin o sumin com sumin és
un milió més que el 2014 o que el 2013 o que el 2012, i que és
més que 1.800.000 que hi ha previst per a campanya electoral,
però per a la partida de partits i eleccions autonòmiques. Així de
clar. El president tindrà més recursos per gastar en publicitat, en
comunicació institucional, que el conjunt de partits, que el
conjunt de partides destinades precisament a les eleccions. És
així de clar!, és així de clar.

I efectivament no hem tret res en net. Hem demanat sobre el
dia 1 de gener de 2015 com afectaria l’anomenat dividend
digital a la recepció de canals en llengua catalana i tornam a
sortir, tornarem acabar sense saber..., tot i que sabem la
resposta; quina és la resposta?, un múltiplex que donarà cabuda
a TV3 i al canal privat, i a cap altre canal en llengua catalana,
com a molt a TV3 amb molt baixa intensitat, a TV3.cat amb
molt baixa intensitat; la resta de canals no es rebran. Açò ho
sabem, el que volem és que el Govern ho digui, que doni la
cara: “Dia 1 de gener de 2015 no podrem veure ja ni el Canal
33, ni el Canal 3/24...”; que ho diguin clarament. I el canal
TV3.cat així així, amb molt baixa qualitat, amb molt baixa
intensitat.

Tampoc no ens contesten els nombres referits a l’efecte de
les sentències sobre els acomiadaments que afecten el sector
públic instrumental. El Govern encara no tingut temps, i no sap,
perquè no són definitives, la valoració, el cost que tindrà per a
la nostra comunitat autònoma, no ho sap, ho ignora, ho
continuam demanant, i ens continuen negant la informació,
però, açò sí, augmenta el pressupost del cost de les empreses,
dels ens del sector públic instrument en 42 milions d’euros, i els
demanes, els mires, i és que ni ho saben, no saben d’on han
incrementat 42 milions d’euros, no ho saben!, però la suma
resulta que, comparant els pressuposts de 2014 i 2015, hi ha 42
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milions d’euros més. Un cerca i què hi ha?; home, hi ha algun
alt càrrec més i, açò sí, mantenen els seus nyaps particulars que
no van passar el filtre del pedigrí polític; quins?, una altra
vegada ho tornaré a dir: un cap de muntatge per muntar una fira
anual, molt bé, molt bé, coherència absoluta. 

I sí, tindrem Marivent limpito, molt bé, Marivent limpito,
però a canvi tenim 0,07% destinat a cooperació; Marivent
limpito. Tindrem les escoles i tindrem els hospitals com els
tenim, sense poder pagar, sense poder mantenir un nivell de
neteja, de netedat que és imprescindible, però açò sí, tindrem
Marivent limpito, no sigui que durant el mes que vengui la Casa
Reial doncs puguin trobar alguna taca o alguna rata o alguna
panera. Açò sí, l’Hospital Mateu Orfila, en canvi, els informes
que fan els tècnics han d’informar i han de dir el que
lamentablement diuen, que és que es passejaven rates per dins
l’hospital, i açò és molt trist, Sr. Conseller, i que a açò no es
vulgui donar una resposta és trist.

I no sé per què el Grup Popular ha parlat de transparència.
Bé, ja que parla de transparència, que no és d’aquesta secció -
hauria de ser de totes-, deixin-me dir que la mostra més clara de
transparència hagués estat fer cas a les propostes que ha fet el
nostre grup. Per exemple, quantes vegades els hem demanat que
publiquin les comissions de serveis?, diguin-me quantes;
quantes vegades el Grup Popular ha votat que no? Quantes
vegades els hem dit que publiquin les lliures designacions, les
persones afectades, les retribucions, els moviments que hi ha
hagut?, i el Partit Popular, el Grup Popular ha dit que no. Bé,
idò, ara què tenim?, pràctiques obscures, per no dir corruptes,
que necessàriament ens obliguen a demanar dimissions. Vist
que la transparència del Grup Popular no poden publicar ni les
comissions de serveis!, quin problema hi tenen? La
conseqüència la tenim i la tenim aquí.

I acab amb IB3, que segurament hi podrem dedicar més
temps. La memòria del pressupost referida a IB3 -acab- diu: “El
canvi d’interpretació de la normativa que l’Agència Tributària
fa de l’impost sobre el valor afegit -diu- impossibilita d’obtenir
les devolucions d’IVA habituals, i açò -diu- ha suposat -no diu
suposarà, diu ha suposat- un minvament dels recursos del 21%”;
ha suposat! En canvi es miren els nombres vostès i on és
l’efecte del 21%?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, després ens diuen “veurem si té efecte, si no té efecte”;
la memòria diu que té efecte, i els nombres en canvi no recullen
aquest efecte. Conseqüència: un altre forat a IB3 que lògicament
es resoldrà com s’han resolt ja els diferents forats, amb
modificacions de crèdit que invaliden el discurs del Partit
Popular que la gestió d’IB3 ha estat impecable i els nombres són
immillorables; doncs d’immillorables passam a modificacions
de crèdit que demostren la mala...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...gestió a IB3. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Mirin, senyors portaveus, el seu atreviment avui en aquesta
cambra és absolutament inqüestionable. Avui a vostès se’ls veia
venir, i han decidit avui començar a encalentir aquest debat de
pressuposts precisament a la secció 11. Però jo els he de dir que
en aquest sentit, i especialment en relació amb les polítiques de
comunicació en aquesta comunitat autònoma, vostès tenen
moltíssim, moltíssim a silenciar i moltíssimes gràcies a Déu per
donar. Vostès pensen, i no només avui sinó des del principi de
la legislatura ho vénen dient, ho vénen insinuant, i vostès
pensen que tots són de la seva precisa mateixa condició, i no
tots són de la seva mateixa precisa condició, hi ha condicions
d’una manera i condicions d’una altra, i vostès, mirin, enganyin
a qui puguin, enganyin a qui puguin, que en aquest grup
parlamentari no ho aconseguiran. Però no només no
aconseguiran enganyar aquest grup parlamentari sinó que no
aconseguiran enganyar la resta de la ciutadania.

Ho ha dit ben clar avui el Sr. Conseller. Jo els ho repetiré,
però a més ho vull fer de forma gràfica; deia el Sr. Nel Martí
d’un powerpoint; llàstima que no tenguem aquí un powerpoint!,
perquè precisament molts dels que seuen avui aquí sortirien amb
la cara vermella, Sr. Martí, Sr. Diéguez. I per què dic això?,
perquè abans de començar...

(Remor de veus)

...i abans de fer un debat seriós aquí el que s’ha de fer és
reconèixer els pecats de tothom, i vostès en tenen moltíssims, de
pecats per reconèixer, abans que imputar a aquest grup
parlamentari i a aquest govern segons quines qüestions. Parlava
el Sr. Nel Martí de contrastar; contrastem, Sr. Nel Martí,
contrastem les polítiques que vostès desenvolupaven en matèria
de subvencions a mitjans de comunicació; ho feim, Sr. Martí?,
sí?, vol que ho facem? Facem-ho. Miri, l’any 2007-2011, pacte
de progrés...

(Remor de veus)
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...18,3 milions d’euros, 18,3 milions d’euros. Grup Popular,
2011-2015, zero, subvencions a mitjans de comunicació.
Aquesta és la seva política, la política de la subvenció, i en
saben molt. Però no només en aquesta comunitat autònoma que
la practiquen quan governen, sinó a altres comunitats autònomes
com Andalusia, practiquen la política de la subvenció i així els
va com els va i així els passa el que els passa i allà son on són.

Però no només això, sinó que parlem de publicitat en mitjans
de comunicació. Li sembla, Sr. Martí, li sembla, Sr. Diéguez,
contrastam les polítiques en matèria de publicitat en els mitjans
de comunicació? Vostès varen dilapidar 50 milions d’euros!
Però vostès què ens vénen a dir aquí? Vostès qui són per donar
lliçons a aquest Govern? Sap quant ens gastarem, o quant es
gastarà el Govern del Partit Popular aquesta legislatura? 4
milions d’euros contra 50, 4 milions d’euros contra 50!

Continuam? Continuem, quina és la despesa que vostès han
practicat total i integral durant 4 anys en mitjans de
comunicació? Un escàndol, un escàndol! Mirin, 68,6 milions
d’euros, contra quant, Sr. Martí? Contra quant? Contra 4
milions d’euros. Diferència? 64 milions que vostès han deixat
pel camí. Què li sembla? Què els sembla? I no només això, si
volem podem parlar d’anys electorals, cap problema. Vostès
saben què varen gastar entre gener i maig de l’any 2011 amb
aquesta precisa matèria i per a aquest precís concepte? 8,9
milions d’euros, quasi res! 8,9 milions d’euros, i encara diran
que estan ben gastats, possiblement encara ho defensen, segur.
Doncs mirin, aquell mateix any electoral i un Govern del Partit
Popular es va gastar en aquesta qüestió 100.000 euros, 100.000
euros. 8,8 milions d’euros de diferència.

Miri, venir aquí i dir qualsevol cosa està molt bé, el faristol
ho aguanta tot, però fora a vostès el maig també, estic
absolutament convençut que els passaran els seus comptes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat número 3 de globalitat, agrupació de la
secció 11, Vicepresidència i Conselleria de Presidència, a les
seccions i entitats afins. Esmenes parcials. 

Grup Parlamentari Socialista, secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, al programa 112E, coordinació de
programes del Govern, la RGE núm. 10870; al programa 112G,
reorganització i racionalització del sector públic, RGE núm.
10867; al programa 121A, serveis generals de Presidència del
Govern, la RGE núm. 10866; al programa 121B, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, RGE núm.
10869 i 10952; al programa 463C, foment de projectes de
comunicació d’interès social, RGE núm. 10953.

Del Grup Parlamentari MÉS, secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, al programa 126A, manteniment i
conservació del Palau de Marivent, RGE núm. 11205; al
programa 134A, planificació i avaluació de la cooperació al
desenvolupament, RGE núm. 11207; E01, Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, RGE núm. 11248.

De la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló,
secció 11, Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al
programa 313J, integració social d’immigrants, RGE núm.
10688.

Del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al programa 121A,
serveis generals de Presidència del Govern, la RGE núm.
11122.

Defensa conjunta de les esmenes, per començar té la paraula
el Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Lourdes Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquests són els darrers pressuposts d’aquesta legislatura i per
tant, és la darrera vegada que em correspon intervenir en aquest
debat de globalitat per defensar les esmenes del meu grup a
l’estat de despeses de la secció 11, de la Presidència del Govern,
de la Vicepresidència i de la Conselleria de Presidència.

I sé perfectament que tenc davant la majoria absoluta que
encara té el Grup Parlamentari Popular en aquesta cambra. Ho
vaig fer en ponència, ho he fet en comissió i ara ho faig en el
plenari d’aquesta cambra. A hores d’ara he pogut comprovar
com un any més el Grup Parlamentari Popular, exercint de
portaveu del Govern, no ha acceptat ni una sola de les nostres
esmenes en aquesta secció. Per tant, començ aquesta intervenció
com en anys anteriors, amb nulAles esperances de poder arribar
a cap consens, perquè el Partit Popular que avui governa i té la
majoria absoluta, té més que acreditat que n’és incapaç.

Les intervencions dels diputats del grup parlamentari
majoritari, de fet, en tots els debats que han precedit aquest,
s’han caracteritzat per donar branca a l’oposició, en lloc d’oferir
la mà estesa per intentar arribar a algun acord, ni que fos
transaccional. Tots els discursos que hem sentit en comissió
estaven tallats pel mateix patró, semblaven dirigits per una
mateixa veu de comandament i segurament és així. Al principi
d’aquesta legislatura se’ns va deixar ben clar que al Partit
Popular n’hi ha un que comanda i tots els altres obeeixen. Per
això el que s’escolta en tots aquests debats és sempre la voz de
su amo. Així han estat les coses durant tota aquesta legislatura
i així sembla que seran fins que s’acabi, el proper mes de maig.

A l’oposició se’ns retreu per part del grup majoritari, que les
nostres esmenes són semblants a les d’anys anteriors, i se’ns diu
que per això són rebutjades i que no les hauríem de tornar
presentar, perquè ja sabem que seran rebutjades. En contra
d’aquest argument, els volem contestar que les nostres esmenes
les hem fet any rera any, sí, no idèntiques però sí molt
semblants i que les tornam fer perquè el Govern s’entesta en
davallar la dotació econòmica precisament allà on és més
necessària. I nosaltres, és cert, no ho podrem evitar amb les
nostres esmenes, perquè el Grup Popular té la majoria, però com
a mínim els ho retraurem i no ens aturarem de fer-ho, perquè
aquesta és la nostra obligació mentre siguem a l’oposició.
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Les nostres propostes de modificació de les dotacions
econòmiques a distintes partides de la secció 11, les hem fet per
intentar millorar i incrementar, si hagués estat possible, les
dotacions referides a la d’atenció directa a les persones més
vulnerables i a les que pateixen amb major mesura les
conseqüències de la recessió econòmica que encara avui patim.
Una crisi econòmica que ha provocat pobresa i desigualtats i
que requereix de mesures solidàries per palAliar-ne els efectes.
Enlloc d’això, allò que ha davallat a l’estat de despeses de la
secció 11 per al 2015 en relació al 2014 i en anys anteriors, és
la dotació establerta per a la Direcció General de Cooperació i
Immigració, que és l’única direcció general vinculada a la
Presidència que s’ocupa directament de dotar recursos per a les
persones que tenen necessitats més extremes. I no és cert, Sr.
Vicepresident, que s’hagin mantengut.

Per això hem de lamentar novament el fet que aquesta
direcció general estigui integrada dins la Conselleria de
Presidència i en la secció 11, enlloc de formar part de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. I ho lamentam perquè
tant el conseller vicepresident, com el president han acreditat
una nulAla sensibilitat envers els colAlectius que ha d’atendre
aquesta direcció general. I això s’acredita amb el fet que els
pressuposts d’aquesta direcció general han davallat en més d’un
75% des de què governa el Partit Popular, més d’un 75%
respecte del 2012.

El fet és que la part més social de la secció 11 redueix per al
2015 un 0,5%, el poc pressupost que fins ara es destinava a
aquests colAlectius en un temps de crisi i de fractura social. En
un temps en què les desigualtats i la pobresa s’incrementen dia
a dia. I això quan el pressupost global d’aquesta secció,
s’incrementa en un 4,145%. A parer del meu grup és una
vergonya que el Govern mantengui aquesta Direcció General de
Cooperació i Immigració dins la secció 11, únicament perquè li
serveix, l’ha feta servir tots aquests anys per maquillar l’estat de
despeses d’aquesta secció, per dissimular o amagar altres
increments, com ara la partida de publicitat i propaganda, o per
justificar els viatges a les amèriques del president del Govern o
del vicepresident.

Es perjudica especialment la despesa de la Direcció General
de Cooperació i Immigració, per aconseguir que no es noti tant
el superior increment de despesa global de la Presidència, que
enguany puja un 4,145%. L’austeritat i la reducció de la secció
11 es fa únicament sobre partides dedicades a aquesta direcció
general. Es varen retallar l’any 2012, es varen retallar l’any
2013, es varen retallar l’any 2014 i enguany es tornen retallar.
Concretament els programes que gestiona la Direcció General
de Cooperació i Immigració tenien pressupostats l’any 2012 un
total de 17.025.676 euros. L’any 2013, 5.088.983 euros, això ja
va implicar una minva del 70%. L’any 2014, 4.550.957 euros,
és a dir, una nova minva de més d’un 11%. I finalment per al
2015 han previst una despesa de 4.429.098 euros, és a dir, una
nova baixada ara del 0,5%. Però suposa una minva acumulada
respecte del pressupost del 2012 de més del 75%, a les úniques
partides que se suposa que han de contribuir a alleugerir els
efectes de la crisi econòmica, sobre les persones i els colAlectius
més vulnerables. I una nova davallada en uns pressuposts que
pugen un 4,145%.

On queden les obligacions de complir els compromisos
internacionals i els mandats constitucionals? La Constitució diu
que és una obligació de tots els poders públics vetllar perquè la
llibertat i la igualtat dels individus i els colAlectius en què
aquests s’integren, siguin reals i efectives i que s’han d’eliminar
els obstacles que les dificulten o impedeixen. Però el nivell de
compliment d’aquesta obligació constitucional davalla any rera
any a la Presidència del Govern. Com compliran aquest mandat
si minven encara més la dotació pressupostària per a integració
social dels immigrants? I on queden els compromisos
internacionals de dedicar el 0,7% dels pressuposts públics a la
cooperació al desenvolupament, si enguany ni tan sols arribam
al 0,07, és que no hi arribam al 0,07, no hi arribam ni al 0,07,
perquè els pressuposts actuals són de 4.000 milions d’euros i el
0,7 serien 28 milions, a la cooperació hi dedicam 2.430.000
euros. Si li dediquéssim 2.800.000 euros seria el 0,07, però és
que hi dedicam 2.400.000. Per tant, ni tan sols arribam al 0,07.

Saben senyores i senyors que les contribucions a la
cooperació internacional, la cooperació al desenvolupament són
imprescindibles per lluitar contra la pandèmia de l’ebola a
Àfrica, o per lluitar contra la fam, o per donar sortida a les
persones que en els seus països d’origen tenguin alguna
possibilitat de recurs de sortida i evitar que s’hagin de jugar la
vida intentant creuar la Mediterrània en pasteres, o botant les
tanques de Ceuta i Melilla? Serveixen per a això els pressuposts
de cooperació al desenvolupament. I tot això a més, són
compromisos internacionals que s’han de complir. Però es veu
que la presidència d’aquest Govern no en té cap intenció.

L’increment del pressupost de la Presidència no s’ha
reflectit sobre aquestes partides i això és el que voldríem
canviar amb les nostres esmenes. Per això, amb aquestes
esmenes que ja hem explicat suficientment en comissió,
intentam aconseguir justament que s’incrementin aquestes
partides i aquests programes, perquè entenem que s’han
pressupostat despeses que són innecessàries o, si més no, més
prescindibles que aquestes, com ho són la dotació per a
l’Oficina del Control Pressupostari que es troba vacant, que ens
dirà que es va fer perquè es va bolcar, però podrien acceptar la
nostra esmena de retirar-li la dotació. Quina necessitat hi ha de
mantenir aquesta dotació si està vacant el lloc i a més se’ns diu
que no es cobrirà, que les funcions les durà a terme una altra
persona? Agafin aquesta dotació i la duguin a cooperació, o la
duguin a intervenció d’immigració, com hem proposat a la
nostra esmena. Per què mantenen viva aquesta dotació? No té
cap sentit ni un que es mantengui i evidentment és prescindible.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 1 / 16 de desembre del 2014 7193

 

Creim que en aquest moment és perfectament possible
prescindir de despeses com ara les de treball externs, cursos,
dietes, despeses protocolAlàries o inversions immaterials,
respecte de les quals s’ha de dir que l’administració compta amb
recursos propis més que suficients i qualificats per dur-los a
terme.

La intenció de les nostres esmenes per tant, és que es
mantenguin dotacions pressupostàries, si no dignes, que això ja
és impossible, com a mínim no tan indignes per a les partides
socials de la Presidència. El gruix de les nostres esmenes a la
secció 11 estan fetes totes amb aquesta intenció i es
complementen amb altres esmenes que pretenen respectivament
incrementar l’aportació per fer efectiva la posada en marxa del
Consell audiovisual de les Illes Balears, com també incrementar
el programa de foment de projectes de comunicació i interès
social, amb la intenció que es destinin a suport a empreses
audiovisuals de les Illes Balears, per a la promoció dels
productes propis. Amb la qual cosa, a més de donar suport a un
sector econòmic de les Illes Balears, es contribuiria a la
reactivació econòmica que és tan necessària.

En definitiva, a les nostres esmenes proposam sobretot que
es dediquin les altes a serveis a les persones i més concretament
a cooperació al desenvolupament i a integració de la
immigració. Encara que també, ja ho he dit, proposam aquestes
aportacions de suport al sector audiovisual. I ho feim encara que
sabem que molt probablement seran rebutjades com en anys
anteriors. I ho feim perquè quedi clar que no ens agrada la
reducció pressupostària que any rera any ha afectat la Direcció
General de Cooperació i Immigració i perquè quedi ben reflectit
quina és l’opinió dels socialistes quant a la dotació
pressupostària d’aquesta direcció general i d’aquesta secció. Ens
interessa que quedin ben clares les nostres propostes de futur en
aquesta matèria per a quan tenguem l’oportunitat de governar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, no arribam al
0,07%, però per molt que un des de la tribuna ho digui, hi veig
poca sensibilitat, la veritat. Durant aquests anys s’ha reduït el
global de l’aportació a cooperació al desenvolupament; s’ha
reduït l’aportació als diferents fons insulars de cooperació;
s’han reduït o eliminat les convocatòries i els convenis per a les
ONG i fins i tot el 2012 i 2013 no es van ni convocar, el 2014
l’aportació destinada a convenis i convocatòries era de 1,5
milions i enguany és d’1.371.000 euros. 

En qualsevol cas torn a insistir, la quantitat és mínima,
ridícula, basta comparar-la amb 1.824.000 euros que té el
president per fer les seves campanyes. Bé, idò ni a aquesta
quantitat s’arriba per als convenis i convocatòries destinades a
solidaritat. I com deia abans, no val després posar-se les mans
al cap quan es disparen les alarmes. No podem oblidar que
l’ebola no és una innovació, ni una novetat de fa dos dies, fa 40
anys que existeix i precisament ara s’ha disparat, precisament
ara ha explotat, quan les polítiques de cooperació han estat més
dèbils que mai, més reduïdes que mai. I en canvi enlloc d’açò i
enlloc de reaccionar, l’actitud és mantenir el mateix to, no hi ha
recursos, -no hi ha recursos per a segons què- però l’argument
és que no hi ha recursos.

Quant a IB3, només fer un apunt més respecte del que ja
havia esmentat a les intervencions del debat a totalitat. Aquest
pressupost a la memòria deixa clar que el canvi d’interpretació
que fa l’Agència Tributària en la gestió de l’IVA, del retorn de
l’IVA, suposa una reducció dels recursos d’un 21%. Però en
canvi, les xifres, el pressupost, els números no contemplen
aquest efecte. La resposta quan el nostre grup ha interpelAlat el
Govern és que no sap quin efecte s’està negociant. Bé, a veure,
crec que el que aprovarem avui és massa seriós per respondre
d’aquesta manera, la memòria afirma, no ho diu com una
possibilitat, diu que “suposa” que té un efecte, però els números
no ho recullen. Torn insistir, efectes? Doncs, un forat que haurà
de ser resolt, com s’ha resolt fins ara i és mitjançant
modificacions de crèdit.

I fa una estona sentíem el Govern que deia d’on han tret
vostès aquesta informació que el pressupost del 2014 s’ha
duplicat? I diu: “o s’ho inventen o la otra cosa”. Bé, la otra
cosa, la otra cosa,  no senyors, aquesta otra cosa que vostès no
volen anomenar, es diuen mitjans de comunicació, que fan la
seva tasca, que investiguen i que treuen a llum una auditoria que
diu que serà necessària una injecció de crèdit de 31 milions per
tapar un forat avui detectat i existent, el qual, sumat al previst el
2014, suposa duplicar el pressupost inicial. La otra cosa és açò.
No, no, no, ara aquí ens venen a dir que ens inventam, o que...,
no, no, açò és la otra cosa, són els mitjans de comunicació els
quals també fan tasca de control i els quals supòs que vostès
també, com fan amb aquest Parlament, doncs voldrien reduir a
paper cartró, però no ho aconseguiran.

Parlar d’IB3 és parlar de tele-Bauzá, s’ha modificat, s’ha fet
la llei a mida d’aquest president; s’ha modificat quatre vegades
i tot per convertir aquesta televisió en una televisió a mida, al
servei del Partit Popular. Amb incompliments constants: el
2014, per exemple, la darrera modificació, el pressupost del
2014 modificava la llei i incorporava que el límit màxim de
despesa seria de 32.100.000 euros, però aquell mateix any hi
havia una modificació de crèdit per -diu el Govern-
complementar factures que tenia pendents i imputava al Govern
anterior. Bé, idò, la otra cosa es refereix a factures d’aquest
govern, d’aquest govern que té pendents 31 milions. Doncs, jo
crec que hagués estat bé i crec que encara no ho ha fet, i avui era
el moment, de clarificar aquesta otra cosa i clarificar què passa.



7194 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 1 / 16 de desembre del 2014 

 

S’ha dit que el gran beneficiat d’aquest increment de
pressupost, de l’anterior del 2014, d’aquest no s’ha dit, però
crec que implícitament es dóna a entendre, és el sector
audiovisual, la Film Commission etcètera, però jo els vull
recordar que el sector que està realment preocupat a dia d’avui
és, precisament, el sector audiovisual. Per què? Perquè el sector
audiovisual ha detectat el mateix que denunciam avui aquí, que
és que el pressupost no contempla aquest canvi de criteri de
l’Agència Tributària quant a la gestió de l’IVA, del retorn de
l’IVA, ni tampoc no contempla, per exemple, despeses que es
produiran, les quals, de fet, ja es produeixen: noves
reorganitzacions i noves contractacions que afecten IB3,
destinades a què? A un any electoral. I és té en compte aquesta
nova despesa que suposarà cobrir tot un procés electoral? No.
El sector audiovisual es tem, i jo crec que amb un temor prou
encertat, que l’afectat, el perjudicat d’aquests oblits intencionats
sigui precisament ell, el sector audiovisual.

I acab, perquè crec que amb el debat de totalitat hem
defensat suficientment la nostra posició, és una llàstima que no
hi hagi el Sr. Jerez, però crec que s’han de posar xifres i
números, no he pujat ara la pantalla de l’ordinador, mirin vostès
la plataforma de contractació i posin, simplement, notícies: les
dues darreres contractacions relacionades amb serveis de
comunicació, les dues darreres són, una de 254.000 euros, d’un
servei de recerca d’informació del Govern, 254.000 euros, i la
darrera de totes, una altra, amb una agència de comunicació, que
no diré el nom, de 229.000 euros, les dues darreres. Però posin
notícies i veuran vostès quantes n’hi surten. I sumin, però si és
molt senzill, és molt senzill.

Però els diré una altra cosa: saben quan acaba el contracte de
les dues darreres contractacions? Escoltin bé, saben quan acaba
el contracte? Una, dia 1 de gener del 2016, no, ho han sentit bé,
el 2016 acaba el contracte amb una agència de comunicació, el
darrer contracte que ha fet el Govern en aquest sentit. I
l’anterior acaba dia 30 de gener del 2016, el 2016. Ens
contracten els serveis de comunicació i de recerca d’informació,
els dos darrers, només he agafat els dos darrers.

I vostès ara ens diran que han gastat poc. Mirin, les xifres es
poden anunciar aquí i poden servir per acontentar el grup propi,
però és molt senzill, i el Govern, amb la mateixa plataforma de
contractació ens ho ha posat molt fàcil, és molt senzill
comptabilitzar la despesa en comunicació, i no és així, no és
així: les xifres que vostès han donat avui aquí és que, bé, els
hauria de caure la cara de vergonya, anunciar 40 i 60 milions
d’euros, és que ho posin, posin l’entorn de 2007-2011, ho posin,
a veure què els surt. Però vostès aquí han d’acontentar, en dir
aquesta mentida, perquè no és una falsedat, és una mentida, una
falsedat intencionada, simplement per aturar l’acusació, la
denúncia que fan els grups de l’oposició i quedar-se tan
contents.

Però bé, si així va, si així vostès estan contents, molt bé està.
El nostre grup no hi està, el nostre grup continuarà denunciant
i continuarà informant els ciutadans de quina és la realitat i la
realitat és que avui aquest pressupost és un pressupost que no
respon a les necessitats dels nostres ciutadans i, a més a més,
abusa, abusa amb partides absolutament innecessàries, com
aquesta del president Bauzá, la qual tindrà 1.824.000 euros més

que el que tenen tots els partits per gastar-se en campanya
electoral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de la diputada no adscrita, la Sra. Margalida Font
i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Abans de començar a defensar l’esmena presentada,
referida a la Conselleria de Presidència, i essent aquesta la meva
primera intervenció en el debat dels pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2015, vull deixar palesa la meva
disconformitat i la de la coalició que represent per no poder
participar d’un debat, del debat més important de l’any, com és
el debat de les esmenes a la totalitat dels pressuposts, l’acte més
polític dins els debats corresponents a les diferents seccions del
pressupost anual. Ho dic...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... ho dic, perquè, en teoria, tots els diputats i totes les
diputades haurien de ser iguals i tenir tots els mateixos
avantatges, es fa molt difícil, molt difícil realitzar una feina
normal, sobretot en un debat tan complicat i complex com
aquest, sense pràcticament cap mitjà ni de personal ni
d’estructura. Però vostès, senyors i senyores del Partit Popular,
continuen enrocats en la seva posició, en la seva majoria
absolutista per perpetrar una revenja sense cap raó de ser i
absurd.

Abans de començar amb la defensa estricta de l’esmena
presentada, faré un seguit de consideracions i valoracions al
pressupost de la secció 11, Conselleria de Presidència, per fixar
la posició de la coalició que represent envers d’alguns aspectes
que, tot i que no hem esmenat, consideram oportú en plenari
dedicar-los unes breus reflexions.

Constatam que el programa econòmic corresponent a
Vicepresidència i Conselleria de Presidència per a l’exercici del
2015, en què, si bé la fluctuació entre el pressupost d’enguany
en correspondència amb l’any passat no és prou significativa,
hem de destacar, recordar i deixar palès, no obstant això, que les
retallades, les baixades rellevants es varen ja produir en els
comptes del 2013 i afectaren totes les àrees de Presidència i
sobretot una molt significativa, la Cooperació, la qual avui
encara és molt per sota del 0,7 marcat per llei, per la Llei de
cooperació i desenvolupament. Ara queda, com s’ha repetit ja,
en un 0,07%, és a dir, deu vegades menys del que marca la llei,
i tal com bé han denunciat els companys que m’han precedit,
lamentablement tampoc aquest projecte de pressuposts per al
2015 van en la línia, en la tendència de recuperar la diferència
entre el que s’hi destina i el que s’hi hauria de destinar, malgrat
l’increment d’un 4,1% d’aquesta conselleria respecte de
l’exercici anterior.
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No té cap incidència en matèria de cooperació, quan el
prudent, el raonable i desitjable hagués estat destinar part de
l’increment d’ingressos de la conselleria a la Direcció General
de Cooperació i Immigració, però, lluny d’anar vostès en
aquesta línia, tornen abaixar la partida de Cooperació en
100.000 euros, aquesta és la realitat. Una realitat que deixa en
evidència aquest govern i que per a aquest govern no és una
prioritat la lluita contra la pobresa a nivell global, i que la
cooperació del desenvolupament en aquesta comunitat, i sota la
seva gestió, no té el pes que caldria dins una societat, dins uns
territoris desenvolupats i solidaris.

Miri, si fem una mica història recent de la seva gestió,
veurem que els programes que gestiona la Direcció General de
Cooperació, tenien pressupostats l’any 2012, 17 milions; el
2013, 5; el 2014, 4.400.000, i per al 2015 vostès pressuposten
4.429.000 euros. Però els he de dir que vostès, des del 2012 a
ara, han rebaixat un 75% en Cooperació, tal i com també els ho
han recordat els companys que m’han precedit. Aquesta,
aquesta és la realitat, és lamentable, absolutament lamentable.

I ara els vull que vostès, vostès, sí vostès, havien assumit i
s’havien compromès que si s’incrementava la previsió
d’ingressos s’incrementaria la partida de Cooperació, i això no
s’ha produït, per tant som davant d’un altre compromís no
complert per part d’aquest govern, un altre més.

També voldria fer esment d’una partida, com a menys, per
dir-ho suaument, sorprenent, a la Secretaria de Comunicació.
Amb vostès, primer van destinar una singular xifra, prop dels 2
milions d’euros, miri de 969.000 euros per al 2014 vam passar
a 1.824.000 euros per al 2015, que després, i sense cap tipus de
vergonya, han repartit per conselleries. És a dir, un increment de
quasi 1 milió d’euros en publicitat i propaganda, en publicitat i
propaganda, aquesta sí que va de bo, senyors del PP. Ara, i en
un any electoral, quina casualitat, segur que vostès no hi havien
pensat, n’estic quasi segura d’això, de què no, mirin, em
perdonaran la ironia, però això no té per on agafar-se.

Nosaltres evidentment no estam en contra que el Govern
s’apropi a la ciutadania, evidentment que no, és clar que no, el
Govern ha de poder explicar, i per suposat ha de poder informar,
entenem que ha de difondre el que fa, ha de fomentar i impulsar
el que fa, segur que això ja ho feia altres anys, però ara ho volen
fer en temps d’eleccions, curiosament amb 1 milió d’euros més
pròxim a la gent. Difícil tenen l’explicació, però estic segura
que això a vostès no els preocupa.

No hi ha recursos per a Cooperació, però sí poden destinar
quasi 2 milions d’euros en publicitat i propaganda, o mantenir
el comissari polític i virrei a Formentera i establir un càrrec nou,
un nou òrgan administratiu que, a més, duplica les funcions
respecte del consell insular, i també fet a mida per al president
del Partit Popular de l’illa, amb l’exclusiu objectiu de tenir el
control polític de Formentera, on no governa el Partit Popular,
i també vostès fan això i malgasten els diners públics amb
objectius partidistes, les seves prioritats, les seves apostes
queden molt clares amb decisions com aquestes, és una
autèntica vergonya, senyors del Partit Popular, una autèntica
vergonya.

Ara pas a defensar i a mantenir l’esmena RGE núm. 10688,
presentada a aquesta secció i que es refereix específicament a
l’illa de Formentera, per a programes d’integració i atenció
integral als nouvinguts, amb l’objectiu primordial de dotar una
partida per aplicar les polítiques necessàries per facilitar la
integració i la convivència intercultural dels immigrants a la
nostra societat i garantir la cohesió social i la integració social
i laboral dels immigrants i el seu accés als serveis públics en
igualtat d’oportunitats. Una esmena que ens veiem obligats a
repetir i ho fem amb la convicció i amb la certesa d’una
reivindicació justa i necessària, més després de la retallada que
vostès han aplicat en matèria de polítiques d’immigració a les
illes i, especialment, a Formentera.

Mirin, vostès no es cansen de parlar d’herència rebuda, amb
la dialèctica agosarada que els permet la seva majoria
absolutista, ha estat i és una constant durant tota aquesta
legislatura, com si els altres dos govern de signe contrari al seu
que hi ha hagut en aquesta comunitat no haguessin rebut i
assumit la seva herència, herència que casualment varen rebre
i per dues vegades d’un delinqüent actualment a la presó i que
d’alguna cosa supòs que a vostès els sonarà, Jaume Matas.

Volen que contrastem, bé, idò fem-ho, bé, ara en el seu últim
pressupost em permetran que els parli d’herències, ara que som
al tram final del seu mandat, i jo els preg que m’escoltin, com
jo ho he fet durant tota aquesta legislatura, els faré un balanç de
l’herència que Formentera ha rebut del Govern Bauzá en
aquesta secció, i mirin, serà molt fàcil, molt, perquè es redueix
a retallades i més retallades, posant en perill la viabilitat del
servei que s’ofereix de forma integrada als serveis de benestar
social a Formentera, amb un programa específic i diferent de la
resta de les illes, precisament per la singularitat específica de
Formentera, i que va ser possible fruit d’una altra herència,
l’herència del Govern del pacte, podem continuar contrastant,
presidit pel Sr. Antich, qui va permetre, per primera vegada a
l’illa, mitjançant convenis anuals: primer, engegar un servei per
facilitar la informació necessària en matèria d’estrangeria i
immigració, a més d’assessorar i donar suport als diferents
tràmits que han de realitzar els nouvinguts, i després permetre
i facilitar el manteniment d’aquest servei, a una illa que havia
estat oblidada en matèria d’immigració.

Podem continuar contrastant, el Govern de vostès, el Govern
del Partit Popular ha significat i ha estat el govern de les
retallades en immigració a Formentera i ens ha retornat a la
situació de precarietat i d’oblit que patíem abans del Govern del
pacte de progrés. La importància d’aquesta esmena, amb un
import prou inferior a la despesa de la seva delegació política,
el cost del delegat comissari polític, radica a poder donar
contingut a aquests serveis.
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Si vostès no consideren aquesta esmena deixen en l’aire,
posaran en perill un servei tant demandat com necessari. No em
contestin vostès que ja hi ha partida, per favor, vostès no ho
facin, no ho tornin fer, no s’excusin dient mitges veritats, la
competència en matèria d’immigració és del Govern, si vostès
no posen les partides necessàries obliguen els ajuntaments a
assumir una despesa responsabilitat seva, responsabilitat del
Govern, i vostès, així, ofegaran i obligaran a l’administració
més propera als ciutadans a resoldre unes problemàtiques amb
molts pocs mitjans personals i econòmics.

Mirin, el pressupost té una intenció política en el sentit de
prioritats, serà la seva elecció, mirin, jo els propòs que la partida
pressupostària que destinen al virrei i al comissari polític, la
destinin a un projecte dirigit a la gent, a les persones en plural
i no només a una persona, la qual, a més, respon a interessos
partidistes del Partit Popular. Vostès de veritat creuen, vostès
creuen de veritat que a Formentera, que els residents de
Formentera entenen els retalls cap a l’illa i que es mantingui una
nova figura política de creació a Formentera, en temps de crisi
i pagada per dobles públics, vostès creuen que això ho entenen.
Mirin, jo ja els dic que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Vaig acabant. Mirin, no em tornin repetir que vostès la
figura del comissari la duen, la posaven en el programa, per
cert, un programa que no va guanyar a Formentera, i la veritat
és que ja es denota, que després dels importants incompliments
programàtics d’aquesta legislatura per part del Govern Bauzá,
ja té allò, perdonin que ho digui així, deixi’m que ho digui així,
ja té allò que volia incomplir amb una proposta que només cerca
el benefici del Partit Popular. Miri, ja els dic jo que no, que la
gent no ho entén, rectifiquin, malgrat sigui per uns mesos,
rectifiquin aquesta desfeta, segur que si ho fan en sortirem tots
guanyant, bé, tots no, el comissari polític evidentment no, però
això no és rellevant. Mirin, rectifiquin, rectificar és de savis...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, ha d’acabar.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Acab. Ho sabran fer, ho sabran fer, senyors del Partit
Popular? Ara esperaré la seva resposta. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara, intervenció del diputat no adscrit, el Sr. Pastor
i Cabrer. Té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ho faré des d’aquí, perquè
només és una esmena la que he presentat, i m’agradaria que el
Sr. Camps escoltàs amb moltíssima atenció.

11 d’abril de l’any 2012, 11 d’abril de l’any 2012, el
president del Govern, Sr. Bauzá, es desplaça a Manacor per
signar un protocol amb el tennista Rafel Nadal i l’Ajuntament
de Manacor, per pagar 150.000 euros per a l’auditori de
Manacor. El tennista Rafel Nadal, una setmana després feia
efectiu el pagament del protocol dels 150.000 euros.

A dia d’avui, Sr. Camps, aquest govern encara no ha signat
el conveni que diu el protocol. Una mostra clara del seu discurs
que ha fet des de la tribuna, que la característica d’aquest
govern era que pagava als ajuntaments.

(Remor de veus)

Deu ser a segons quins ajuntaments.

(Alguns aplaudiments)

No he presentat més esmenes perquè consider que aquesta
secció o aquesta conselleria és del tot inútil, no té cap sentit ni
un, n’he presentades en el sentit que consider que hi ha seccions
que s’haurien de llevar. Per exemple, coordinació del Govern;
jo crec que és el president qui ha de coordinar el Govern, molts
de doblers ens estalviaríem. Immigració, per què no està a
Serveis Socials? I per exemple, control pressupostari, per què no
està a la Conselleria d’Hisenda?

Aquesta conselleria, jo diria, i amb un exercici de
transparència, va tenir sentit quan el vicepresident era el director
d’IB3, perquè, com a mínim, ho feia d’una forma transparent,
eh, i ens estalviàvem el sou del director. Avui controla IB3 i a
sobre hem de tenir un director.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Pasamos a fijar nuestro sentido de voto a las
enmiendas que han presentado los diversos grupos de la
oposición, respecto a la Conselleria de Vicepresidencia. Nuestra
posición será la misma que la semana pasada en comisión y, por
supuesto, también será la misma que la que mantuvimos en el
debate del año pasado porque, como ya han comentado mis
compañeros, estamos ante propuestas similares, incluso
podemos decir que la mitad de sus enmiendas son calcadas o
copiadas de aquel debate. De las doce enmiendas que hoy aquí
debatimos por parte de los grupos de la oposición, seis de ellas
son idénticas. 
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Centrándonos ya en las enmiendas del Grupo Socialista, en
la 109, de adición, que hace referencia a los gastos de
inversiones de carácter inmaterial para destinarlos a los
programas de planificación y evaluación de cooperación al
desarrollo, hay que recordar que en el programa 134A, de
planificación y de evaluación de cooperación, ya tiene una
dotación de 2,3 millones de euros, sin contar el capítulo 1, por
lo que no podemos darle apoyo. Este programa enmarcado
dentro de la Dirección General de Cooperación e Inmigración
atiende al conjunto de actuaciones e iniciativas destinadas a los
pueblos más desfavorecidos. 

En cuanto a su enmienda 106, relativa a prescindir de la
Oficina de Control Presupuestario para dotarlo en el programa
de familias e instituciones sin ánimo de lucro, decirles que este
programa en concreto ya tiene una cantidad asignada de 1,3
millones de euros, tal como comenté en la comisión pasada. Ya
se ha explicado aquí que la Oficina de Control Presupuestario,
con una disminución de un 21% respecto al año 2014, ha
supuesto un ahorro muy importante para las arcas públicas. 

En cuanto a la enmienda 105, de destinar más recursos a las
corporaciones locales vinculadas a la integración social de
inmigrantes, tampoco le podemos dar apoyo ya que estas
actuaciones están previstas en el programa 313J, de integración
social de inmigrantes, con un coste total de 1,7 millones de
euros, de los que el 70% va destinado a los ayuntamientos.

Respecto a la enmienda 108, otra que se repite, nos
proponen destinar más recursos para el Fons de Cooperació de
cada una de las islas, como ustedes saben ya esas aportaciones
figuran en el programa 134, destinado a cada fons de cooperació
tanto en Mallorca, Menorca e Ibiza. Ahora desde la oposición,
y han sido reiterados los argumentos de los diferentes grupos,
concretamente del Grupo Socialista y del Grupo MÉS, quieren
o parecer muy sensibles pidiendo que el Govern destina un
0,7% de sus recursos a cooperación, cuando nunca, nunca y
nunca la izquierda en Baleares en la historia de la democracia
ha destinado un 0,7% a cooperación. La única vez que se
destinó ese porcentaje ha sido con un gobierno del Partido
Popular. Es más, sacaban convocatorias de subvenciones para
las ONG, pero nunca, nunca las pagaban, 16 millones de euros
de deuda es lo que dejaron al Gobierno del Partido Popular, eran
expertos en sacar convocatorias para hacerse la foto, pero aún
eran mucho más expertos en no pagar ninguna convocatoria. En
conclusión, en el tema este decirles que nada del 0,7% y una
deuda de 16 millones de euros pendiente de pagar a las ONG,
ese y no otro es el triste balance en materia de cooperación por
parte de los partidos de izquierda cuando han tenido
responsabilidad de gobernar en Baleares. 

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

Al igual que la enmienda 107 y 192 del Grupo
Parlamentario Socialista con las que proponen destinar 400.000
euros a las empresas audiovisuales de las Islas Baleares, las
rechazamos porque el programa 121B, de dirección y servicios
generales de la Conselleria de Vicepresidencia, ya están
ajustadas las cantidades y forma con las necesidades previstas.

En ese sentido, un claro ejemplo lo tenemos en IB3, que
también se ha comentado aquí, que este año ha estrenado quince
programas de producción propia y se han renovado doce, la
producción propia aumenta cada trimestre en nuestra televisión
pública lo que demuestra un fuerte compromiso con el tejido
empresarial audiovisual. Con la mitad de presupuesto IB3
duplica audiencia y encima apuesta por producción propia,
luego nos hablan de gestión económica de IB3, yo la verdad, no
entiendo como se atreven a hablar de la gestión económica de
IB3 cuando nos dejaron o IB3 tuvo una deuda de 86 millones de
euros a proveedores y ahora hay sólo 5 millones de euros a
proveedores. Esa es su nefasta gestión económica y que ahora
este govern con el mismo presupuesto intenta solucionar, 86
millones de euros de deuda a proveedores frente a 5 millones de
euros existentes en el presente.

En cuanto a las enmiendas del Grupo MÉS, respecto a la
enmienda 39, es la misma que el año pasado, el presupuesto es
ajustado en la medida de lo posibles con esas inversiones y, por
tanto, no le daremos apoyo.

En la enmienda 41, de incrementar las aportaciones
destinadas a convocatorias y convenios de cooperación al
desarrollo, va en la línea de otra enmienda del Grupo Socialista,
ya está explicada, y tampoco le daremos apoyo.

Dicen ahora que es una prioridad destinar más recursos a
cooperación, ¿también lo era esa prioridad cuando gobernaba la
izquierda en Baleares y el Grupo MÉS gestionaba o el PSM
gestionaba la Conselleria de Bienestar Social? Pues si era una
prioridad, ¿por qué bajaron el presupuesto en cooperación del
0,7 al 0,4%? Es más, ¿saben lo que dijeron para justificar su
importante bajada en la partida de cooperación? Llegaron a
afirmar, Diario de Sesiones, de 10 de diciembre de 2009, en
Comisión de Hacienda, en la presentación de los presupuestos
de Bienestar Social, llegaron a afirmar que la gente no
entendería que se subiese cooperación y se bajasen otras
partidas. Esto es exacto, pero ahora piden todo lo contrario, Sra.
Santiago, ahora piden todo lo contrario. Ustedes dicen una cosa
en la oposición y hacen justo lo contrario cuando gobiernan. 

Se habla de priorizar, ¿se habla de priorizar cuando el pacto
destinaba 90 millones de euros a servicios sociales en el 2011
y ahora este gobierno prioriza y destina 141 millones de euros?
¿Hablan de priorizar cuando ustedes tenían catorce consellerias
y ahora tiene nueve consellerias? ¿Hablan de priorizar cuando
ustedes tenían 100 altos cargos y ahora hay 61 altos cargos?
¿Hablan de priorizar cuando había 185 empresas públicas y
ahora hay...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, una mica de silenci.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

... empresas públicas? ¿Hablan de priorizar cuando destinaban
3,7 millones de euros a prestaciones básicas en el 2011 y ahora
se prioriza y se destina tres veces más hasta 8,9 millones de
euros? ¿Hablan de priorizar cuando tardaban más de dos años
a pagar a los proveedores sanitarios y ahora se prioriza y se
paga en 57 días? ¿Siguen hablando de priorizar cuando
triplicaron el número de parados en esta comunidad autónoma
y ahora hay 25 meses consecutivos bajando el paro? ¿Hablan de
priorizar cuando el pacto gastaba 420.000 euros en protocolo y
presidencia y ahora se gasta tres veces menos? ¿O ustedes con
el pacto cuando gastaban 68,6 millones de euros en publicidad
y propaganda, todos unos campeones en publicidad y en
propaganda, ahora se prioriza y sólo se destina 4 millones de
euros?

Miren, señores de la oposición, ustedes dicen muchas cosas,
pero hacen todo lo contrario cuando tienen responsabilidades de
Gobierno. 

Seguiré, ya para concluir mi intervención, respecto a la
enmienda 82, que ya fue explicada hace unas semanas por el
director general del ente en comisión, el cambio normativo no
afectará al tema del IVA para IB3 en 2015. Por tanto, esta
enmienda carece de sentido.

En cuanto a las enmiendas de los diputados no adscritos, a
la número 9 no le daremos apoyo ya que en el capítulo 4 del
programa 313J ya está presupuestada la cantidad destinada a
integración social de los inmigrantes de todos los ámbitos. No
se preocupe, Sra. Diputada, ya que prácticamente es una
iniciativa calcada a la del Grupo Socialista, casualidades de la
vida.

(Remor de veus) 

Luego, en cuanto a la enmienda 40 decir... sí, efectivamente,
es que es una enmienda calcada, bueno, pues ya está, más de lo
mismo.

Y respecto a la enmienda 40, del Sr. Pastor, decirle, Sr.
Diputado, que ya hay una cantidad prevista dentro del programa
121A dirigida a los ayuntamientos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 4, de totalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i
entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista,
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, RGE núm. 10813;
E02, Agència del Turisme de les Illes Balears, la RGE núm.
10883; E11, Ports de les Illes Balears, la RGE núm. 10890; F01,
Fundació per a l’Esport Balear, la RGE núm. 10896; C02,
Consorci Escola d’Hoteleria, la RGE núm. 10908; C03,
Consorci per a la millora d’infraestructures turístiques i foment
de la desestacionalització de l’oferta a l’illa de Mallorca, la
RGE núm. 10909; C04, Consorci per a la construcció del
velòdrom de Palma, la RGE núm. 10910; C05, Consorci
d’infraestructures de les Illes Balears, la RGE núm. 10911. 

Del Grup Parlamentari MÉS, E02, Agència del Turisme de
les Illes Balears, la RGE núm. 11270, i E11, Ports de les Illes
Balears, la RGE núm. 11264.

Defensa conjunta de les esmenes, per començar, té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Bel Oliver, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Diputats, és el torn de debatre l’esmena
a la totalitat que ha presentat el Grup Socialista a la secció 12,
Turisme i Esports, i de les set entitats que d’ella depenen. Són
aquests els darrers pressuposts d’aquesta legislatura que aquest
govern gestionarà cinc mesos, no més, 75.774.225 euros de
recursos propis destinats a turisme i esports. Són, al nostre
entendre, recursos suficients, repetesc, són recursos propis
suficients. 

En el Grup Socialista entenem que la situació que provoca
la greu crisi econòmica a molts de ciutadans d’aquestes illes
requereix prioritzar les àrees de benestar social, educació i salut.
L’esmena a la totalitat no és per manca de recursos, és per com
es distribueixen entre els distints programes de la conselleria. La
priorització, però, d’aquestes àrees no lleva i fins i tot fa més
necessari que mai que el Govern s’empri a fons i usi tots els
mecanismes legals que facin falta per exigir al Govern
d’Espanya els recursos que legalment corresponen als ciutadans
d’aquesta comunitat. 

Acaba ja el termini de set anys que marca la disposició
addicional novena de l’Estatut d’Autonomia i aquesta
legislatura el Govern del Partit Popular no ha aconseguit cap
inversió. Sr. Conseller, miri que ho tenia fàcil, de les onze
matèries en les quals el Govern de l’Estat té un compromís
inversor totes, totes, estan directament relacionades amb la seva
conselleria: recerca i desenvolupament i innovació, transports,
ports, medi ambient, ferrocarril, carreteres, obres hidràuliques,
protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals,
infraestructures turístiques, totes. 

El més trist, però és que no hem aconseguit cap inversió
perquè no hem presentat cap proposta, la qual cosa ja és el
súmmum de la deixadesa, milions d’euros perduts. Ni per a
infraestructures turístiques ni per a ports no ha estat capaç de
proposar cap projecte i, per tant, cap inversió no hem tengut.
Tampoc no ha sabut convèncer a cap dels seus companys del
Consell de Govern perquè presentassin propostes, i miri que
n’hi ha de temes, depuradores, és l’exemple que em ve al cap tot
d’una, però tampoc. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 1 / 16 de desembre del 2014 7199

 

Si almanco hagués proposat algun projecte demostraria una
certa inquietud, un cert interès, però el que ha demostrat de
forma palmària és la seva incapacitat política. No ens torni a
venir amb l’herència rebuda, que ja n’hem sentit parlar molt
avui matí també. Després de tres anys i mig ha tengut temps per
fer una llei i quatre decrets llei per canviar el model, però no ha
estat capaç de resoldre qüestions pendents que són
responsabilitat seva i presentar projectes turístics i portuaris per
aconseguir recursos per millorar la nostra destinació i els ports.
S’ha enrocat amb l’herència, i d’aquí no ha sortit, i amb tres
anys i mig no ha avançat, no ha fet res per millorar el
finançament extern de la seva conselleria i és un camp on hi
hauria d’haver fet molta feina, Sr. Conseller. Amb la seva
manca d’iniciativa ha privat dels recursos que legalment són
dels ciutadans d’aquestes illes, especialment en dos àmbits de
la seva competència directa, el turístic i el portuari. 

La realitat és que el pressupost de la seva conselleria està
gestionat per les set entitats que d’ella depenen, d’aquesta
manera dels 75 milions d’euros que té 63 són transferits a les
entitats públiques empresarials, als consorcis i a la fundació que
depenen de la conselleria, de manera que li queden 12 milions,
està fet en números rodons, dels quals 8,5, clarament 8,5 són de
despesa de personal. Al final li queden 3,5 milions a la
conselleria, això és tot. 

Té molt de temps per fer política, Sr. Conselleria, perquè a
la conselleria li queden pocs recursos per gestionar. Dels
pressuposts de les entitats sobretot crida l’atenció el de l’ATB.
L’any que es pressuposta el traspàs als consells augmenta
significativament la despesa de personal i la de promoció, és a
dir, així com ho planteja un cop fet el traspàs als consells l’ATB
seguirà amb la mateixa estructura i amb els mateixos recursos
o similars per seguir fent el mateix. Tot el contrari del que
s’hauria de fer. En els traspassos el que correspon és que la
institució que traspassa redueixi, a més de les partides, de les
funcions que traspassa, també les que formen part de
l’estructura, la memòria, però segueix explicant el mateix de
sempre, el mateix de l’any passat. 

No entram en la quantificació econòmica del traspàs, són els
criteris, és el plantejament ja d’entrada que no compartim, és la
duplicitat plasmada en el pressupost de forma clara i nítida. Mal
anam per aquest camí, l’ATB seguirà exactament com fins ara,
com si no s’hagués fet el traspàs, això pot tenir una explicació
i és que és una posat. El plantejament d’aquest traspàs ha passat
per distintes etapes, al principi de la legislatura es va dir que no
era el moment atesa la precària situació pressupostària, després,
tot i seguir en la mateixa situació precària, les crítiques i el
rebuig expressat pels consells insulars a la forma de fer
promoció del Govern varen forçar el compromís del president
Bauzá a fer el traspàs aquesta legislatura i ara, que
suposadament es materialitza, veim que no és un traspàs real, és
un traspàs a mitges, ho diuen les xifres, ho diu la memòria. 

Això ens fa pensar que efectivament era un posat, vol
parèixer que farà el traspàs, el planteja de forma que cap consell
no el voldrà i tot quedarà com sempre.

Però si les xifres són una part important del pressupost, i ho
són, hi ha una sèrie de qüestions que no tenen associada cap
partida pressupostària, la gestió política que té també una
importància cabdal, per això faré esment, en el temps que
tengui, a una sèrie de temes que estiguin o no tractats a la
memòria del pressuposts, si escau, no compartim. El que vostè
anomena el canvi de model, materialitzat en la Llei de turisme
i en els quatre decrets lleis. 

Miri, l’única seguretat constatada ha estat que cada mig any
hem tengut una nova llei que invariablement modifica les
anteriors i afegeix més arbitrarietats. No és seguretat jurídica, és
la seguretat que tenen, alguns, de poder demanar les normes a
la carta. Vostè assenta i explica els efectes de la Llei de turisme
amb el nombre de projectes de reforma i amb els augments de
categoria dels hotels, ho ha dit moltes vegades. Els resultats
s’haurien de veure també, però, Sr. Conseller, amb el nombre
d’hotels oberts a l’hivern, amb el nombre de llocs de feina
estable creats, amb la qualitat de l’ocupació, i això no ho veim,
veim exactament el contrari.

També veim, i ens crida l’atenció, que no dóna cap dada dels
efectes de la Llei de turisme ni dels quatre decrets llei sobre
l’oferta especialitzada, ni una sola menció, perquè no ha fet cap
efecte, normal, la llei és hotelera i els resultats es donen
exclusivament a l’oferta d’allotjament. 

Veim que, afortunadament, hem tengut unes temporades
turístiques excelAlents, però excelAlents per a qui? Som una
destinació que té 13 milions de visitants, a les nostres illes es
troben els cinc empresaris o cinc dels empresaris, tots turístics,
més rics d’Espanya i al mateix temps que això passa tenim
120.000 persones usuàries de serveis de beneficència, tenim un
de cada tres nins que no té l’alimentació que pertoca, tenim
114.000 persones en situació de pobresa severa. El que passa és
que les polítiques laborals de la dreta han aconseguit que el
creixement econòmic vagi lligat a la precarietat laboral, tenim
més turistes que mai, bona rendibilitat empresarial, però les
dades de la pobresa que ens situen també en el primer lloc. Les
Illes Balears és la comunitat d’Espanya on més ha crescut
l’índex de pobresa.

No hi ha dubte, Sr. Conseller, que no s’ha aconseguit
aquesta redistribució que jo crec que tots volem, aquesta
redistribució de la riquesa que es genera aquí, que tenim aquí i
que existeix en aquestes illes, i aquesta és una tasca de tots i el
sector turístic, precisament per ser el generador de molta
d’aquesta riquesa, té una part de responsabilitat important. El
Govern, davant d’aquestes xifres, té el deure d’impulsar
polítiques en aquest camí en aquest sentit, canviar aquesta
situació, aquest és el model que sí que s’hauria de canviar, però
no veim que ho faci.
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El reglament de la Llei de turisme, un altre tema, un clàssic
a la memòria, miri, l’únic que sí queda clar és que enguany no
s’aprovarà, que és el que diu la memòria, suposam que serà el
2015, però és una suposició. 

Els PIAT, Sr. Conseller, que continuen sense aprovar-se, la
nostra principal indústria sense instrument de planificació, fins
quan, Sr. Conseller? És que no són necessaris els PIAT? La
planificació es fa a cops de decret llei i aquesta és la realitat.

La connectivitat, Sr. Conseller, i ja vaig acabant, amb el Sr.
Rajoy a Madrid -faig notar que no fa falta parlar ni de la Sr.
Borrego- i amb vostès aquí la connexió entre illes i amb la resta
d’Espanya cada vegada és pitjor, menys freqüències i més cars,
tant entre illes com amb la resta del continent. 

Al mateix temps, però, sí que la comunitat de Madrid arriba
a acords amb el ministeri per obrir noves rutes i millorar la
connectivitat de Madrid amb la resta del món, nosaltres anam
perdent el que teníem, al mateix temps que el Ministeri de
Foment fa unes ofertes fantàstiques de tren i d’AVE de forma
que anar de Madrid a qualsevol lloc de la costa espanyola té un
cost molt assequible, infinitament més barat que viatjar fins a
aquestes illes; nosaltres, per contra, cada dia perdem
connexions, perdem competitivitat, amb els preus i les
freqüències perdem competitivitat cada dia, Sr. Conseller. Així
no fa falta fer cap pla de promoció especial per al turisme
nacional, tothom es quedarà a la costa d’Espanya, de la
península, ningú no arribarà fins aquí, per preu i per manca de
freqüències .

I per si faltava res la privatització d’AENA. A la nostra
comunitat els aeroports són infraestructures primordials, per als
nostres aeroports passen la immensa majoria dels 13 milions de
visitants, per això el que no podem entendre és com és possible
que no vegi clarament que la privatització d’AENA és una
pèssima notícia per a nosaltres, sigui qui sigui el propietari. El
que volem, el que tots volem és una gestió pública als aeroports
de les Illes i que el Govern d’aquesta comunitat i també la
societat civil participin en aquesta gestió.

La gestió privada d’aquesta infraestructura estratègica no pot
ser un negoci privat que el gestionarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, vagi acabant, per favor.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, vaig acabant. ...segons els interessos dels propietaris, qui
defensarà els interessos dels ciutadans de les Illes? Té temps
fins al febrer, Sr. Conseller, aprofiti’l; faci entendre als seus
companys de Madrid que això ens perjudica i molt a la nostra
indústria turística.

Hi ha moltes altres qüestions, Sr. Conseller, que ara mateix
no tenc temps de comentar, però li diré que és necessari passar
a fer polítiques actives i reals per diversificar la nostra oferta,
per passar dels contractes precaris que tenim a l’ocupació
estable i de qualitat, de les pensions més baixes d’Espanya a
unes pensions dignes per als treballadors d’aquestes illes, de les
dades de pobresa que tenim a una societat més justa i tot això és

possible, és possible fer-ho, però no amb aquests pressupostos
que vostè ha presentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, ha d’acabar.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Per això el meu grup ha presentat aquesta esmena a la
totalitat a la secció 12 i a totes les entitats que en depenen.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el Sr. David Abril,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. El Sr. Conseller de Turisme i Esports
a la seva compareixença per presentar el pressupost va intentar
d’alguna manera vendre’ns els resultats de la seva gestió a
través dels números de la seva conselleria, li recordaré quins
eren aquests resultats que ens va intentar vendre i que intenten
també vendre evidentment des del servei de premsa del Govern
dia rere dia, però que evidentment són els mateixos que motiven
la nostra esmena o les nostres esmenes a la totalitat.

Primer resultat: centenars de reformes hoteleres i centenars
de milions d’euros en inversions, gràcies a la llei de turisme.
Segon resultat: canvi de filosofia en la promoció turística,
tendim cap a l’especialització, etc. Tercer resultat: aeroports, el
cit textualment: “s’ha avançat en la cogestió”. Quart, ports, el
resultat de la seva gestió o el millor que tenen per vendre’ns de
la seva gestió ha estat la llei de ports, accidentada com més
endavant els explicaré. Finalment, en l’àmbit esportiu que és
cert que, com que no hi ha tampoc massa competències, idò
tampoc no hi ha massa resultats.

L’únic que compartim d’aquella compareixença el dia en
què vostè va venir a explicar-nos el pressupost de la seva
conselleria és una altra afirmació seva i la cit textualment: “no
sempre qui més té gestiona millor”. De fet, la seva conselleria,
malgrat les lamentacions no és de les menys afortunades
d’aquesta legislatura, va començar la legislatura amb 70 milions
i ara en té 75, tot agafat entre cometes, però per a nosaltres una
quantitat suficient per gestionar el turisme d’una altra manera.

Pensam que és un pressupost suficient per, si són capaços de
posar fil a l’agulla i d’optimitzar això que vostès diuen la
colAlaboració pública i privada i en la qual estam evidentment
d’acord per una banda, però també en lideratge públic i amb un
paper actiu de les administracions i particularment de la seva
política és possible fer moltes més coses, però sobretot fer que
aquests resultats que vostè ens va intentar vendre en el seu
moment es reparteixin i arribin al màxim de públic possible i no
només a un sector, a una part privilegiada d’un sector.
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Resultat número 1, em permetrà que els vagi qüestionant,
com li deia, centenars de reformes hoteleres amb centenars de
milions d’euros invertits, amb un ball de xifres que jo li he
qüestionat en més d’una ocasió. La qüestió és: en quina mesura
aquestes reformes han repercutit en benefici del conjunt?
Quants hotels obrin més temps, més mesos i no menys? Quan
un hotel puja de categoria, augmenta personal? Es respecten els
paràmetres mediambientals en la seva llei i en la seva política,
tal i com li ha recriminat la Unió Europea? A part de donar
facilitats perquè hi hagi circulant, doblers privats, que ens
sembla molt bé, inversions, no hauria de posar qualque condició
l’Administració, no forma part això de la naturalesa de les
administracions públiques, com a contrapès democràtic a una
societat de mercat? I finalment, a part dels hotels, no hi ha res
més, és que no hi ha altres empreses dins el sector turístic, o és
que les altres no tenen lobby?

Frena o acompanya el Govern aquest procés de
finançarització de la gestió hotelera que fa que hotels com el
Delta a Llucmajor, com hem denunciat enguany, tanqui amb
més d’un centenar de treballadors fruit de l’especulació que hi
ha envoltant de la gestió turística? És més important pel Govern
de la CAIB un inversor xinès o una cambrera de pisos? 

No tenc la pretensió de Bertolt Brecht en el seu poema
Preguntes d’un obrer davant d’un llibre de fer-los obrir els ulls
davant tot això i davant d’aquestes preguntes, però sí que vull
posar de manifest que totes aquestes preguntes sense resposta en
el millor dels casos o en el millor del casos amb una consigna
com a resposta, no fan sinó deixar-los en evidència i només
anam pel resultat número 1 de la seva gestió.

Resultat número 2, canvi de filosofia en la redimensió de la
presència a fires, canvi en la idea del que era la promoció
turística fins ara. Novament preguntes incòmodes, perquè per
còmodes ja es tenen a vostès mateixos per fer-se les preguntes
còmodes: està el Govern còmode, parlant de comoditat, amb la
coexistència i la revalidació any rere any de rècord de turistes,
però rècord a la vegada d’atur, si volen matisam això de l’atur,
però de pobresa, de precarietat, de desigualtat? No haurien
d’estar empegueïts? No haurien de plantejar -com defensava la
companya socialista- com fer o aprofitar aquest potencial que
representa el turisme per revertir la situació? Creu el Govern
que és bo, que no hi ha límits a batre cada any aquest rècord que
la massificació és bona a curt termini, mitjà i llarg termini, per
a la nostra economia, per a la nostra societat? 

Magaluf, és el problema o és la conseqüència, del seu
model? Allargar la temporada a l’octubre, molt bé,
aplaudiments, fins i tot per part del nostre grup, però escurçar-la
en l’hivern és una tendència irreversible, no s’hi pot fer res
més? Arribarà qualque dia la promoció turística als consells?

Resultat número 3, cogestió aeroportuària, on són els
avanços? Nosaltres l’únic que veim i tota la societat illenca veu
és que tenim uns aeroports que dels vuit aeroports rendibles de
tota la xarxa AENA a Espanya, quatre són de Balears i de
Canàries. Això vol dir que ens correspondria si la democràcia
fos, entre altres coses, proporcional ens correspondria la
cogestió del 25% dels aeroports de tota Espanya, no només dels
nostres aeroports, dels aeroports de tota Espanya i no només no
tenim això, llavors hi ha molta literatura, molt de procediment,
molta comissió de feina, però a l’hora de la veritat en el que
significa cogestionar, que és prendre tu part de la gestió, estam
més enfora que mai d’això, perquè l’únic que hi ha garantit ara
per ara és un procés de privatització d’AENA on només els vull
recordar per damunt que en els darrers deu anys s’hi han invertit
més de 20.000 milions d’euros públics, però la privatització del
49% d’aquesta societat, de les més rendibles que té l’Estat, s’ha
fet per poc més de 2.000 milions d’euros i això és robar i m’és
igual si és una empresa d’aquí o és una empresa de Xina que ho
fa, però això és robar i a més sembla que segons els avanços
aquests que ens diu la conselleria és que ens roben i encara hem
d’estar agraïts, com deia qualque company de Menorca a un
article fa poc, concrecions, cap ni una.

Resultat número 4, ports, aquí sí veim un resultat positiu,
fruit del...rocambolesc debat de la llei de ports i és haver aturat
el seu projecte de privatització dels ports de gestió directa de les
Illes Balears gràcies a la feina, evidentment, que hem fet des de
l’oposició i des del nostre grup parlamentari, però també de la
mobilització de milers de petits usuaris de les instalAlacions
portuàries que no els ha quedat més remei, això jo crec que
hauria de servir de lliçó pedagògica per a molts altres sectors i
de gent desorganitzada davant d’aquesta manera d’exercir el
poder per part seva, que és aquesta mobilització de milers
d’usuaris que s’han constituït en un lobby i que aquests són els
que han aturat el seu procés de privatització i fins i tot la llei els
ha quedat coixa d’acord amb les pretensions que vostès tenien,
de moment s’ha aturat parcialment aquesta idea seva de
convertir els nostres ports, no en una porta modernitzada i
lligada a la vida econòmica de la nostra illa, sinó en un Miami
beach.

I esports, ja no em queda gaire temps, tenim poca
competència, però és curiós que els resultats de la seva gestió en
matèria d’esports hagin..., que ja dic que la major part de
transferències és ver que estan transferides als consells i als
ajuntaments, però hagin repercutit indirectament i de manera
negativa damunt el turisme i particularment damunt les agències
de viatges locals perquè vostè sap que el resultat de
l’adjudicació del contracte per al trasllat de les federacions
esportives provocarà que hagin de tancar moltes agències de
viatge a nivell local. 

I de la privatització de l’escola de vela a Calanova que ja
vàrem tenir l’ocasió de debatre-ho l’any passat, aquest any
segon any d’exercici ple d’aquest model de gestió privada, no
només no es veu el resultat en forma d’estalvi de ni un sol euro
públic en la gestió de l’escola de vela Cala Nova, sinó que a
més els usuaris del port podem dir que no estan gens ni mica
contents.
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En definitiva, aquestes dues condicions que li plantejava que
fan falta per treure més, molt més profit i profit sobretot en
benefici del conjunt d’aquests 75 milions d’euros de la seva
conselleria que són la colAlaboració pública i privada que vostès
han confós amb la  concessió permanent a un lobby privat que
és el dels grans hotelers i el lideratge públic que ha brillat per la
seva absència, a l’hora de definir realment cap on volem anar,
quin és el model, això ha fallat i per tant, ha fallat que aquests
75 milions d’euros puguin repercutir en benefici de la majoria
i que s’hagi pogut fer una altra política radicalment diferent i
d’aquí la nostra esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’obri ara un torn incidental, la intervenció del Govern obri
una qüestió incidental. Té la paraula el conseller Sr. Jaume
Martínez per un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Mirin, senyors diputats del Grup Parlamentari Socialista, vostès
han presentat esmenes a la totalitat del pressupost de la
Conselleria de Turisme i de tots els ens, la veritat és que... i les
hem estudiat, no tenen gaire credibilitat totes aquestes esmenes,
sobretot per una cosa i és que no tot el pressupost de la
Conselleria de Turisme i Esports estarà malament. Els senyors
diputats de MÉS han presentat esmena a la totalitat de Ports IB
i de l’ATB, per tant, entenc que hi ha part d’aquest pressupost
en què sí estan d’acord.

L’any passat varen presentar esmenes a la totalitat els dos
grups i crec que passat un any es veu que no tenien gaire raó
perquè les dades que manegem i que han pogut veure de tots i
cadascun dels ens han estat positives.

Jo diria que el pressupost del 2015 de la conselleria va en la
mateixa línia de consolidar aquests bons resultats i en la mateixa
línia de gestió del 2014. Com saben, el pressupost global del
2015 són aquests 75.774.000 euros, que és un 2% més que al
2014 repartits en les tres direccions generals: la secretaria
general té el mateix pressupost que l’any passat, s’incrementa
un poc el capítol 1 pel tema de l’assumpció de competències del
Lazaret, i es disminueixen també els capítols de despesa corrent
ja que s’han agrupat segons quins contractes de totes les
direccions generals. 

La Direcció General de Turisme disposarà de 33.864.000
euros, és un increment de 2,3 milions d’euros respecte al
pressupost actual i bàsicament perquè està previst -com ja hem
recordat- el traspàs o la proposta de traspàs de competències en
matèria de promoció turística als consells insulars. 

A l’Agència de Turisme es transferiran 21.547.000 euros
perquè es pugui continuar desenvolupant i executant els sis
eixos contemplats al Pla integral de turisme i si no s’haguessin
contret segons quin tipus d’obligacions de subvencions de
majoristes de viatges i línies aèries en la passada legislatura, idò
el pressupost de l’ATB seria major perquè seguim pagant

aquestes subvencions que varen suposar zero turistes més per a
les nostres illes.

L’increment del pressupost... a part d’això, això que coment,
com he dit és pel traspàs de les competències i al pressupost de
l’ATB també s’hi inclouen els 8 milions i mig d’euros que van
destinats a seguir complint les obligacions del Palau de
Congressos per poder tenir la infraestructura acabada l’any que
ve.

També es destinen els recursos necessaris per continuar i
acabar les obres del Pati de Sa Lluna i també un 1.114.000 euros
per fer front a un deute amb IB3 de la passada legislatura. És a
dir, si del pressupost també de la Conselleria de Turisme
llevàssim aquestes obligacions que ens vénen heretades de la
passada legislatura parlaríem que ho podríem destinar a moltes
de les coses que vostès proposen amb les esmenes presentades.

La resta del pressupost de l’ATB es destina a executar el Pla
d’acció de 2015 i també se seguirà que com saben es tripliquen
els números d’accions respecte a anys passats i també es
continua fent feina amb el SICTED, per una altra banda, també
se seguiran coordinant tots els projectes que s’executen a través
del Consorci de la bossa de places... que la Sra. Oliver em
parlava de finançament extern, és a dir un exercici de
finançament extern ha estat precisament impulsar el Consorci de
la borsa de places i poder gestionar els 20 milions d’euros que
reverteixen a totes les zones turístiques -com vostès saben- i que
ara tenim en marxa aproximadament 28 projectes. La legislatura
passada es varen gestionar zero euros d’aquesta eina que existia
ja des de l’any 99 a la llei general turística.

Es continuarà desenvolupant el projecte de noves
tecnologies i promoció turística que com saben tenim en marxa
i es continuarà amb la formació també de tots els municipis per
poder fer feina conjuntament i coordinadament en el tema
turístic.

L’Escola d’Hoteleria, no n’han parlat, però nosaltres
consideram que és un ens important a la nostra conselleria, idò
també es transfereix un poc més..., un 10% més del pressupost
d’enguany i els resultats que té l’Escola d’Hoteleria, que els
comentaré, són extraordinaris.

Finalment, al Consorci d’Infraestructures es destinen 1,3
milions d’euros i als plans D 7,5 milions d’euros. 

Han fet referència al traspàs de les competències als consells
insulars, em parlen de l’estructura de la conselleria, és a dir,
primer hem de fer tot el procés d’aquest traspàs de
competències de promoció, i vist després com queda i qui
assumeix aquestes competències idò donarà lloc a una
reestructuració de l’ATB per continuar executant i fent i
gestionant les sis empreses que, a part de la promoció, formen
part de l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
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Pel que fa a aquest traspàs consideram, i ho tornarem a dir,
que és un esforç pressupostari important, que al final per a l’any
que ve estan pressupostats 5,3 milions d’euros, però que l’any
2017 seran 11,3 milions d’euros destinats a promoció i
promoció de les quatre illes. Això vol dir més pressupost del
que té destinat l’ATB el 2013, que era l’any de referència, que
eren 9,1 milions d’euros, i és quatre vegades més pressupost que
els 2,5 milions d’euros que estaven destinats a promoció l’any
2014. Per tant entenem que és una dotació suficient per als
consells insulars, per evitar a més aquelles duplicitats que vostès
també em diuen però que la passada legislatura exercien, perquè
com sap es firmaven convenis de promoció turística
d’aproximadament 8 milions d’euros, i a l’Agència de Turisme
de les Illes Balears feien exactament el mateix, promoció
turística. Per tant les duplicitats no seran les de l’any que ve,
sinó que varen ser les de la legislatura passada. Com saben hi
haurà una part fixa de 600.000 euros per a cada un dels consells
insulars, i una part variable que es calcula en base a nombre de
població, nombre d’afiliats i places turístiques, que són criteris
objectius i paràmetres objectius, com no pot ser d’una altra
manera.

En el tema dels esports sí que li recordaré que es cobreixen
absolutament totes aquelles ajudes a esportistes, clubs,
esdeveniments, tots els desplaçaments, i amb aquest comentari
que em fa pareix que m’està defensant que a l’administració li
costin més els bitllets i li costin més els desplaçaments.
Precisament el que s’ha intentat amb aquesta nova licitació és
que els bitllets que es destinen als esportistes i als clubs costin
menys doblers als ciutadans d’aquestes illes, i així està
demostrat amb els nombres que manejam.

Per altra part, també en tema de ports, lògicament va ser una
decisió després de la modificació de Llei de ports no fer la
gestió o no dur a terme la gestió indirecta d’una sèrie de ports,
però per unes simples raons, perquè consideram que necessitam
els informes de demanda d’amarraments, que ho tenim en
marxa, com sap, i tenir un pla director general que marca la Llei
de ports que també s’ha de tenir. Per tant crec que és
responsable tenir i esperar a tenir aquestes dues eines per poder
prendre decisions, perquè cada una d’aquestes instalAlacions
portuàries tendrà les seves característiques. De totes maneres no
tenc constància d’aquests milers d’usuaris; si per a vostè tres o
quatre usuaris que varen anar a fer-se una foto amb vostè a
qualque infraestructura són milers, nosaltres no en tenim
constància; tenim constància del que hem fet a ports, és posar
ordre també en les llistes d’espera, que com sap històricament
estaven absolutament, absolutament aturades.

En temes de connectivitat, en temes de connectivitat, i ara li
parlaré dels avanços que hem fet, si la seva proposta va en la
mateixa línia que la passada legislatura, de destinar 18 milions
d’euros a subvencions a majoristes de viatges i a línies aèries,
no és la línia del pressupost de la Conselleria de Turisme i
Esports. La línia de la conselleria, que a més les dades ens
donen la raó, d’augment de seients, vostè sap que del mes de
novembre al mes de febrer de l’any que ve, temporada baixa,
està previst que hi hagi una oferta de més del 7,5% de seients a
les Illes Balears. Això és fruit d’aquestes eines que també hem
pogut dur endavant els comitès de rutes en cada aeroport, el
comitè de coordinació aeroportuària, gràcies també a les
bonificacions de noves rutes i bonificacions de rutes a l’hivern,
que han suposat una ajuda per part del ministeri de més de 15

milions d’euros a aquestes aerolínies, que han ajudat tant amb
la promoció com amb aquestes qüestions que puguem dir que la
connectivitat està millorant. Per tant les eines que vostès
critiquen jo entenc que estan servint, i si aconseguim a més que
aquests mesos de temporada baixa es pugui cobrir aquesta oferta
del 8%, amb la demanda que generin també les altres empreses
privades, l’any que ve podrem parlar d’una temporada millor.

Em parlaven també de turisme nacional, per què havíem...,
si no hi ha connectivitat per què hem de fer feina amb el turisme
nacional. Jo li recordaré que després, Sra. Oliver, després de sis
anys de caiguda de turisme nacional enguany és el primer any
de pujada de dos dígits del turisme nacional. Si ho recorda
vàrem fer una sèrie d’accions promocionals amb les línies aèries
a les ciutats que tenen rutes als nostres aeroports, i això ha
suposat aquest repunt després d’aquests sis anys de caiguda. Per
tant continuarem fent feina amb el turisme nacional com diu la
memòria, i com tenim previst al Pla integral de turisme 2015-
2025.

En el tema de la cogestió, independentment de l’entrada de
capital privat a AENA, tenim clar, i així saben que ho hem
defensat, continuar defensant la creació d’una autoritat
aeroportuària de les Balears perquè consideram que és
absolutament necessària i s’han de tractar d’una manera
totalment diferenciada els territoris insulars, i en el nostre cas
les nostres illes. Aquesta entrada de capital no és una
privatització, és una entrada d’un 49%, d’un 28% que surt a
borsa i d’un 21% que s’ofereix a entitats accionistes que, com
saben, a més tendrem representants de les Illes Balears i
esperem que defensin també els nostres interessos. 

Per altra banda saben també que s’ha anunciat que les taxes
es congelaran fins a l’any 2025, i m’agradaria que em donassin
un exemple de qualque xarxa aeroportuària d’Europa que tengui
les taxes congelades, no només en deu anys sinó en dos o tres
anys, més les bonificacions que ja els he dit que sí que hem
aconseguit, i per altra banda, i per altra banda, sabran vostès, si
tenen coneixement d’això, que a quasi tots o a gran part dels
aeroports i les xarxes aeroportuàries d’Europa estan i tenen
injeccions de capital privat. De totes maneres nosaltres ja li dic
que continuarem defensant la cogestió aeroportuària, com no
pot ser d’una altra manera, i les dades..., ara varen sortir també
les dades del mes de novembre, el mes de novembre als nostres
aeroports ha estat bo; el mes de desembre s’està comportant
també bé, i esperam que aquesta pujada en temporada baixa
d’oferta de seients i de noves rutes idò es consolidi.

M’han parlat també del tema de Magaluf. No hi ha dubte
que el model turístic, que passa pel desenvolupament de la llei
i de les altres eines que hem aprovat, passa perquè es canviï el
model turístic o situacions puntuals com poden ser Magaluf. No
hi ha hagut cap legislatura que s’hagi fet tanta feina per canviar
aquest model turístic, i m’estranya que posi en dubte les grans
inversions, no només de la planta hotelera sinó de la planta
turística en general, no només... Jo és que ja estic..., és a dir, no
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és una llei hotelera, és la llei que més ha incorporat
d’absolutament tots els subsectors turístics; parla de lloguers de
cotxes, parla d’agroturismes, parla de turisme actiu, parla
d’absolutament tota l’oferta que tenim, i dóna opcions per
millorar la competitivitat i la qualitat de totes aquestes. I
lògicament aquestes reformes de tota la planta turística,
lògicament aquest augment de categoria ens dóna lloc a
augment de personal. Les ràtios vostè les coneix, i no em pot dir
que això no ha suposat un augment d’aquesta ocupació i una
minva de les persones en atur. A part, lògicament, que un hotel
reformat i augmentat de categoria obre més, està demostrat que
els dos darrers anys, sobretot aquest, hem tengut el millor març-
novembre dels darrers sis anys, i per tant això demostra que la
línia que marquen la Llei de turisme i les altres eines i el Pla
integral de turisme, anam pel bon camí per consolidar la
competitivitat i el reposicionament de tot el nostre sector
turístic.

Per altra banda el reglament, Sra. Oliver, no es preocupi que
el tendrem, el tendrem aprovat i no tardarem els catorze anys
que vostès varen tardar a no tenir un reglament de la Llei
general turística. Amb els PIAT vostè sap que la competència
dels plans d’intervenció en els àmbits turístics són dels consells
insulars; així i tot estam firmant els convenis per desenvolupar-
los conjuntament amb ells, però sempre, sempre, amb la
presidència del consell insular corresponent perquè es
desenvolupi de la manera que cada un d’ells consideri
convenient.

M’ha parlat també de rècord de turistes i rècord de pobresa.
Les dades sap que li diuen tot el contrari: dos anys en què es
redueix l’atur, entre el mes d’octubre de 2013 i el mes d’octubre
de 2014 l’atur ha baixat un 8,5%, 18 mesos que incrementa el
nombre de cotitzants, el mes d’octubre cotitzaven 431.888
persones i ens hem de remuntar a l’any 2009 per trobar xifres
similars; es preveu que el PIB creixerà el 2015 un 2,1%, Balears
és la comunitat autònoma...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Ja acab. ...és la comunitat autònoma on creix més el nombre
d’autònoms, la creació d’empreses entre gener i setembre ha
crescut un 7%, i la creació de societats el tercer trimestre un
11,2%, i per tant aquestes dades crec que demostren que dins el
sector turístic i el model turístic que hem implantat i que
continuam implantant donarà els fruits que consideram i que es
corresponen amb les necessitats que té aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sra. Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Sr. Conseller, l’esmena a la totalitat no
és perquè estiguin malament els pressuposts, supòs que els
pressuposts estan bé; és perquè entenem que no són els millors
pressuposts, en qualsevol cas no són els pressuposts que
nosaltres faríem per dur a terme actuacions en matèria tan
turística com esportiva. Nosaltres no estam d’acord amb la
distribució que es fa de recursos dins els diferents àrees,
programes, consorcis i entitats que depenen de la conselleria;
crec que és una qüestió de concepte que crec que queda clar. 

I em preocupa que vostè digui i a més interpreti que hi ha
hagut una consolidació d’una bona feina feta. Jo crec que si
vostè el que em diu és que hi ha hagut una consolidació que els
PIAT, com que són d’una altra administració, nosaltres ja
veurem què farem, quan sí varen ser molt ràpids a deixar
absolutament sense cap procés transitori la planificació turística,
com hagués pogut ser de qualsevol altra manera, vull dir que no
va ser així, nosaltres ho vàrem dir per activa i passiva, de cap
manera. I li he de dir, no sé si li ho he dit clarament o no a la
primera intervenció, que la impressió que fa és que els PIAT no
estan avui dins la seva prioritat de l’agenda, no són prioritaris,
perquè van fent a cops de decret llei allò que hagin de menester
a la carta. És així, Sr. Conseller; és una impressió que tenim
perquè quatre decrets llei d’ençà de l’aprovació de la Llei
general turística, que ve a ser com un cada mig any, fan pensar
això a qualsevol persona; no a mi, és que qualsevol que miri ho
veu.

També em preocupa una mica l’increment, que vostè diu
com una cosa fantàstica, aquest increment de pressupost,
precisament a l’ATB, perquè aquest increment de pressupost
realment el que consolida, el que plasma de forma clara damunt
el pressupost és que vostè donarà o passaran uns recursos, en
cas que això vagi bé perquè, repetesc, jo crec que és una posa,
“farem una proposta magra, ens diran que no i nosaltres
quedarem com a senyors; ens han dit que ho facem, ho hem fet,
però l’altre no ho ha volgut”; no, miri... El fet, però, que vostè
augmenti les partides de personal, per exemple, de l’ATB,
concretament, que ja estam parlant de 63 persones, una, per una
banda, i per l’altra augmenti les partides de promoció, imagini
que realment es fes el traspàs, el que vol dir és que vostè queda
pràcticament com a igual, perquè allò que transfereix se’n va,
d’acord, però vostè es queda amb la mateixa o similar
estructura, molt similar, i amb els mateixos recursos, per
continuar fent el mateix, i jo dic que per continuar fent el
mateix..., perquè la memòria ho diu, Sr. Conseller, jo no m’ho
invent, ho llegesc, ho mir, i allà diu que continuaran fent
exactament el mateix.
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També em crida l’atenció que aquest finançament extern
vostè el vulgui agafar de les legalitzacions de les places
turístiques. No és la meva idea de finançament extern; la meva
idea de finançament extern és acudir a aquelles administracions,
i en aquest cas al Govern de l’Estat, que té el deure legal
d’invertir els recursos en aquella llista que li he llegit al principi,
i no hem estat capaços de demanar-ne ni un, no hem estat
capaços de fer ni un projecte. Em crida l’atenció també que en
aquests decrets llei que vostè fa, amb aquest urbanisme i amb
aquesta legislació a la carta, tornam a ampliar aquest termini per
a la legalització. Supòs que vostè vol fer caixa, i a mi el que em
preocupa és que veig que hi ha encara una capacitat, un nombre
de llits ilAlegals aquí, en aquest cas és a Mallorca. O sigui, si
augmenta, o sigui, si torna a obrir a termini és perquè deu fer
falta; si no fes falta no ho faria, evidentment, i si fa falta és
perquè estan detectant que hi ha molta d’oferta ilAlegal dins la
nostra indústria turística. Aquest aspecte com a colAlateral em
preocupa.

Em preocupen també, que no se n’ha parlat, els lloguers
turístics, una qüestió important i que afecta molts de ciutadans
d’aquestes illes, i que sí que m’hagués agradat veure a la
memòria alguna qüestió sobre aquest tema. Crec que el fet que
ara plantegi un estudi, que cada consell insular ho estudiï i miri
aquesta oferta i després veurem què feim, miri, jo crec que
aquest estudi ja hauria d’haver estat fet, i en aquests moments
haurien d’estar fent feina per crear un marc legal acceptable, un
marc legal perquè aquesta activitat econòmica tan important es
pugui dur a terme amb seguretat, amb seguretat tant per als
propietaris que la volen dur a terme, com per tots aquells
turistes, que està xifrat en un 20% dels visitants en aquesta
darrera temporada, que és moltíssim, que també la puguin fer de
forma totalment i absolutament reglada. Ens preocupa aquesta
qüestió, Sr. Conseller.

També ens preocupa que no hàgim vist res, i jo crec que és
important, del tema de les prospeccions, i ens preocupa que
aquests dies el Sr. Soria, i vostè tampoc no ha dit res, ens vengui
ara i ens digui que faran un impost, i d’aquest impost, que serà
l’1% sobre les prospeccions i les extraccions, enviarà part a
aquelles comunitats autònomes. Però que ens prenen el pèl, Sr.
Conseller?, ens estan prenent el pèl?, perquè això és una ofensa,
això ofèn tots els ciutadans d’aquestes illes. Aquest canvi de
model, si això continua d’aquesta manera, el canvi de model
que vostè diu tot el dia que està fent, no farà falta que el faci,
perquè amb aquestes prospeccions tant el fons marí com la flora
i la fauna quedaran arrasats, com la indústria turística rere ells.
O sigui que no segueixin per aquest camí; empri’s, per favor,
empri’s a fons i faci valer el seu pes polític davant els seus
companys de Madrid perquè això no continuï d’aquesta manera,
Sr. Conseller.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Conseller, la seva gestió ha estat descompensada. Li he
explicat sobretot els dos motius centrals: aquest desequilibri en
la colAlaboració publicoprivada, i aquesta manca de lideratge
públic que vostès han deixat en mans d’uns altres. I la Llei del
turisme és el paradigma d’això, i de fet vostè, quan fa les seves
manifestacions, quan intervé, com a l’entrevista que avui li fa
un mitjà de comunicació, fa allò d’en Lakoff en el seu llibre No
pensis en un elefant: si vostè ja s’avança i diu que això no és
una llei hotelera, que el que vostè fa no és per mor dels hotelers,
d’alguna manera s’està retratant. Per tant és un consell que li
don a nivell de comunicació.

Li deia que la llei és el paradigma d’això, com ho és o ho va
ser el decret de Platja de Palma i de zones turístiques madures,
perquè també ho és el decret que tendrem oportunitat de debatre
només aquest dijous de mesures urgents, o que jo li dic de
mesures desesperades. Fa unes setmanes el lobby diu: alerta que
hi haurà un canvi de govern, en pla bolivarià, ja tenim por. I
vostè que ha comparegut dues vegades en menys d’un mes, una
per als pressuposts i l’altra per parlar de l’Aparador Turístic, ni
tan sols havia insinuat la possibilitat que hi hauria aquest decret,
malgrat la transcendència que té aquest decret. Idò per què el
fan? Perquè hi ha uns senyors que diuen que tenen por i vinga,
correm que hem d’arreglar les quatre coses que ens falten i per
tercera vegada modificar la Llei de turisme. No sé si el decret
també el traduiran al rus, ja en parlarem dijous.

I enlloc de posar condicions, que és el que li he dit abans,
que l’administració ha de donar facilitats, evidentment, nosaltres
no ho negam, però per cada facilitat que dones, posa qualque
condició. No n’hi havia prou amb les que hi havia, sinó que
encara en donen més de facilitats. Augment de categories,
també hi podrà haver més habitacions. Més pròrroga per
legalitzar les places hoteleres ilAlegals. Però seguim frenant el
necessari debat social sobre el lloguer turístic. Quin paper
volem que ocupi en el conjunt del model. I si parlam de
descompensació, amb aquesta manera d’exercir el poder que
vostès tenen i de manejar la cosa turística, parlem també de
mesures compensatòries, d’equilibri d’aquest desequilibri. Els
ho demana molta gent.

Reglament. Vostè era director general quan el conseller
Delgado va impulsar la Llei del turisme. Se’n recorda de quin
és el termini per aprovar el reglament de la Llei de turisme com
a mecanisme de compensació del profund desequilibri que hi ha
a la Llei de turisme, que no regula altres coses i que la
desregulació que introdueix dóna més facilitats a uns en
detriment d’uns altres. I en termes d’economia de mercat, no
defens aquí res de l’altre món, antisistema, el que fa és afavorir
la competència deslleial amb la resta de sectors turístics. Això
que vostè anomena “subsectors”, també el defineix el llenguatge
amb aquesta qualificació, esperen aquest reglament. Sap quan
era el termini? Octubre de 2012. Ja han passat dos anys i
busques i ara ens anuncia que el febrer..., no sé si això ha anat
al Consultiu, o no hi ha anat, perquè també li he fet preguntes
orals en comissió i perquè vengui, ja serà el febrer i tal vegada
ja l’hauran aprovat, si compleix la seva paraula avui, per venir
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a parlar de què passa amb el reglament de la Llei de turisme, a
part d’haver presentat l’esborrany a l’estiu. Però el que sí sé és
que el decret que debatrem dijous també l’afecta. Per tant, si ha
anat al Consultiu encara haurà de tornar enrera, perquè l’afecten
molts d’aspectes. Supòs que això li ho han dit els seus serveis
jurídics.

Personal, em parla del personal, sí, augment de categoria i
augment de personal. Però si vostè m’ha respost per escrit que
no té manera de garantir-ho. I de fet, vostè es va comprometre
en la seva primera compareixença en aquest Parlament amb mi,
a principis d’any, que estudiaria amb la redacció del reglament
de la Llei de turisme, de com lligar justament en el tema
d’augment de categoria que hi hagi un cert nivell de personal.
Sap al seu esborrany, a no ser que l’hagi modificat, quants de
punts dóna tenir més personal per augmentar categoria? Zero,
sobre 1.000 punts. Per tant, quines garanties tenim i quina
manera té el Govern de verificar que amb un augment de
categoria no només hi haurà més personal, sinó que fins i tot
n’hi pot haver manco? Cap, si no modifiquen aquest reglament
que varen aprovar. I era un compromís seu, li ho vull recordar,
davant del nostre grup.

Ports. Em sembla una manca de respecte als usuaris que el
Sr. Conseller desconegui que la majoria de ports sota la seva
jurisdicció, de gestió directa o de gestió indirecta, s’han creat al
llarg del darrer any associacions d’usuaris i que hi ha una
federació d’usuaris a nivell balear, que representa molts de
milers d’amarradors. Per això no entenc quan parlen del sector
de qui parlen, evidentment no parlen d’aquests. Deuen seguir la
mateixa deriva que quan parlam de gestió turística i de gestió
hotelera.

Conseller ja acab, perquè se m’ha acabat el temps, més no
vol dir millor i el futur del turisme, amb el qual ens hi va el
futur del conjunt de la societat, no s’arregla acumulant accions
i productes, sinó fent vostè..., anava a dir la política i les lleis,
però les lleis, en teoria, toquen a aquest Parlament, en benefici
del conjunt i no deixant que li facin uns altres que només miren
pel seu negoci, la qual cosa és legítima, però a ells els toca fer
un paper i a nosaltres ens en toca fer un altre. Fer de govern
responsable, igual que el turisme que volem que vengui cap
aquí, turisme responsable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per tancar aquest debat té la paraula el
conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Vicepresident. Finançament extern, si es
refereix a totes aquelles aportacions que hi va haver
d’inversions estatutàries la passada legislatura, 4 milions
d’euros que varen arribar per una plataforma tecnològica, que
es varen malgastar en despesa corrent. 20 milions d’euros del
Palau de Congressos que se varen malgastar en despesa corrent.
20 milions de Platja de Palma que se varen malgastar en despesa
corrent. I moltes més de convenis que es varen malgastar en
despesa corrent. Lògicament allò que hem fet és posar ordre a

això i de tot això que vostès varen malgastar en despesa corrent,
que a més no ho tenien ni pressupostat, nosaltres executam i
executarem totes les inversions previstes. 

Borsa de places. En el decret llei no s’augmenta cap termini,
es dóna la possibilitat que el Consell de Govern, motivat, ampliï
el termini, però no es dóna cap termini. Això es decidirà en el
moment oportú.

No hi ha un augment de personal a l’ATB, no hi ha cap
augment de personal a l’ATB. I li torn repetir, lògicament està
pressupostat el personal que hi ha, perquè si no hi ha un traspàs
efectiu de competències de promoció turística, el personal forma
part de l’Agència de Turisme de les Illes Balears. Per tant, quan
hi hagi una decisió al respecte, es reestructurarà l’Agència de
Turisme com pertoca.

Lloguers turístics. Però si vostès prohibien el lloguer turístic
fins l’any 2011, si hi havia centenars de solAlicituds de donar
d’alta habitatges turístics de vacances a la conselleria i estaven
aturades. Si jo vaig arribar el mes de juny de 2011 i n’hi havia
700 d’aturades i les podien autoritzar amb la legislació que ja
tenien. Si en dos anys de Llei de turisme hem passat de 5.000
habitatges turístics a 10.000 habitatges turístics. Això sap que
representa el 20% de l’oferta total de places hoteleres i de
vacances de les illes? La Llei de turisme ha estat oberta en
aquest sentit. I lògicament el PIAT incorporarà que s’haurà
d’analitzar també el lloguer turístic.

Prospeccions. Però si les varen autoritzar vostès, no tornin
una altra vegada amb aquesta història. I li torn dir, miri, ni el
nostre entorn, ni el nostre turisme, ni el nostre futur està en
venda, no es preocupin, si nosaltres diem no a les prospeccions.
Si no surten les prospeccions serà gràcies a nosaltres i si no,
anirem als tribunals, cosa que vostès amb un mandat d’aquesta
cambra no varen fer.

(Alguns aplaudiments)

Cap desequilibri de colAlaboració pública i privada, cap
desequilibri. Jo crec que la Llei de turisme i les eines que hem
manejat han estat un exemple de colAlaboració pública i privada.
Tot el sector turístic està incorporat als òrgans de gestió de ports
i de turisme. Per tant, jo crec que això diu molt poc de cara a la
realitat. 

Vostès no estan d’acord ni amb la Llei de turisme, ni amb
les zones madures, ni amb la qualitat, ni amb la competitivitat,
ni amb la desestacionalització, estan en contra del
reposicionament del sector turístic d’aquestes illes. Perquè si
vostès fossin responsables, amb les dades i els resultats que
tenim, lògicament haurien de donar suport a tot el que estam
fent.

El reglament. No es preocupi, a més estarà aprovat, no ens
torbarem 14 anys com una llei que vàrem tenir i no varen ser
capaços de desenvolupar el reglament. Hi són tots els sectors,
ens parla de competència deslleial, tots els sectors o subsectors,
i l’hoteler és un subsector del turístic, no desbarati les meves
paraules, estan contents perquè la llei permet eines per lluitar
contra la competència deslleial, l’intrusisme i la ilAlegal. 
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I després, de la mateixa manera que vostè diu que s’han de
defensar els drets dels amarradors, també hem de defensar els
drets de tots aquells ciutadans que estan en llista d’espera i
vostès no els defensaven.

Els nostres pressuposts no faran de repartidora, moltes de les
coses que diuen són de repartidora. Miri, publicitat l’any 2010,
només de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, juny 2010,
125.000 euros; octubre 2010, 430.000 euros; novembre 2010, 4
factures d’1.200.000 euros; desembre 2010, 520.000 euros. Any
2010, 323.000 euros. Quasi 3 milions d’euros només en un any
en tema de publicitat. Per favor! No facin demagògia en aquest
tema.

I parlant de festes, ja en parlaven un altre dia, catering de
Fitur 2010, 62.000 euros; catering ITB Berlín 2010, 63.000
euros; catering World Travel Market 2010, 63.000 euros;
catering de Fitur 2011, 50.000 euros; catering ITB Berlín 2011,
50.000 euros. Vostè creu que això és defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears? Defensar els doblers dels
ciutadans de les Illes Balears? Jo crec que no.

(Alguns aplaudiments)

I li diré una altra cosa, el pitjor de tot és que aquestes
despeses varen ser a més inversament proporcionals a l’arribada
de turistes i a la despesa turística. I el pitjor, mentre vostès
havien creat l’entorn perfecte perquè la gent perdés els seus
llocs de feina, nosaltres el que farem són les coses d’una altra
manera, amb criteris d’eficiència i eficàcia. I no pensant que els
doblers que gestionam són nostres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
El Partit Socialista, com els diputats de MÉS, tornen esgrimir un
altre any la lacònica esmena a la totalitat de què els pressuposts
del Partit Popular no responen a les necessitats actuals o reals de
la comunitat autònoma. Opinen que aquests pressuposts no
s’adapten a la realitat social i econòmica de les Illes Balears.
Però això és una opinió subjectiva. Cada any fan el mateix i
cada any el Partit Popular demostra amb resultats, que els
pressuposts sí responen a la realitat social i econòmica, a les
necessitats actuals i reals de les persones de Balears.

Repassem aquesta legislatura. Ja tenim 3 anys a les nostres
esquenes de debats de pressuposts i cada any han posat el crit al
cel. El primer any per la retallada històrica en el pressupost de
Turisme, se’n recorden? I si no basta que mirin els Diaris de
Sessions, a l’any 2011 ens acusaren de renunciar a dirigir, a
participar, a implicar-nos en el desenvolupament econòmic del
turisme que volem. Idò la Llei de turisme com encaixa en
aquesta afirmació? Perquè la Llei de turisme la vàrem aprovar
6 mesos després de què vostès ens acusessin d’això.

Ens retreien que les nostres paraules no es plasmaven amb
compromís pressupostari, de fet deien, de fet, a la comissió de
plens, una diputada del Partit Socialista, afirmava i consta en el
Diari de Sessions, “no sé d’on poden treure tantes activitats
com diu Sr. Conseller”. I el Sr. Conseller li va contestar que
“era producte de l’eficiència i eficàcia d’aquest Govern. Perquè
hem demostrat que amb menys, feim més, molt més”.

També ens deien que amb la davallada pressupostària, el
Partit Popular demostrava que per a ell no era important ni la
promoció ni la venda del producte. Fals també. Ens deien que
no tindríem doblers per impulsar la principal indústria d’aquesta
terra. Completament allunyat de la realitat i els posaré un
exemple: durant la legislatura passada, la mitjana d’accions que
va dur a terme en promoció de turisme el pacte va ser d’una
mitjana de 60 accions anuals; el Partit Popular, amb una
reducció del pressupost del 60%, ha dut una mitjana d’accions
d’entre 140 i 158 accions, en concret l’any passat varen ser 145
accions i enguany el 2015 seran 158 accions. Aquesta és una
diferència radical en la manera de gestionar i això demostra el
per què del seu escepticisme davant els nostres pressuposts.
Però any rera any els demostrem que som capaços de treure
endavant i fer molt més del que feien vostès amb molts menys
doblers.

També varen afirmar que no hi hauria doblers per a la
formació, quan resulta que enguany, i ho ha dit el conseller,
tenim el rècord en nombre d’estudiants a l’Escola d’Hoteleria.
Però a més, podem donar dades concretes. I és que el curs 2010-
2011, amb vostès, l’Escola d’Hoteleria va tenir 187 alumnes.
Arribem  nosaltres i ens diuen que no invertim en formació, que
no hi haurà doblers per a formació; saben enguany quants
alumnes té l’Escola d’Hoteleria? 463, 463. Calculin la
diferència amb els 187 alumnes que hi havia amb vostès. Torn
repetir, amb aquests doblers hem obtingut el rècord de
matriculats en Direcció d’hoteleria internacional.

És a dir, també ens deien que no podríem bravejar de
projectes emblemàtics per revitalitzar l’economia, reformar
zones madures, com és la zona de la Platja de Palma. I el cert és
que el Decret llei 8/2012, de mesures urgents per a la Platja de
Palma i el Decret llei de mesures urgents per a la reconversió de
zones madures que ordena la Platja de Palma, han aconseguit ja
una inversió a la Platja de Palma superior a 100 milions d’euros,
que es traduiran en un hotel de 5 estrelles, que fins ara a la
Platja de Palma no hi havia cap hotel de 5 estrelles; hi haurà 1
hotel de 4 estrelles superior i 2 de 4 estrelles superior. Aquesta
és la diferència entre vostès, amb 20 milions d’euros estatuaris
que varen rebre i que no es varen traduir en res, i nosaltres que,
sense aquestes inversions, hem estat suficientment capaços i
hàbils amb la legislació, de garantir i assegurar una seguretat
jurídica, que ha fet que els empresaris tornin invertir a la Platja
de Palma i a totes les Balears.
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Totes aquestes frases que jo he llegit són textuals dels Diaris
de Sessions. Cada any han repetit els mateixos mantres, mentre
tancaven els ulls per no haver de veure la realitat, les oïdes per
no haver d’escoltar el que de veritat passa, que és el que els
acabem d’explicar amb xifres. No se’n volen assabentar, no els
interessa, vénen aquí una altra vegada a repetir eslògans
idèntics, malgrat siguin falsos.

Rècord de turistes i rècord de pobresa. No sé ni com tenen
la gosadia d’afirmar això sense empegueir-se’n. Saben quantes
persones varen anar a l’atur durant la legislatura passada?
46.000 persones.

(Remor de veus)

Varen trobar un Govern amb 37.000 aturats i el varen deixar
amb 84.761. Es pensen que tots els aturats poden ser absorbits
pel sector del turisme? Vostès han llegit per casualitat l’informe
FUNCAS? Els aniria molt bé llegir-lo perquè potser els quedarà
clar d’una vegada per totes, que Balears era el 2007, quan vostès
varen començar a governar, la comunitat amb menor pobresa
econòmica. Mentre que el 2011, Balears passà a situar-se entre
les 5 primeres. L’índex de pobresa econòmica va créixer més
que en cap altra regió, tant per l’augment de l’escletxa de
pobresa, com pel deteriorament del mercat de treball i la
intensitat en què es manifestà l’atur de llarga durada. En 4 anys
es varen carregar el benestar de 46.000 persones i de les seves
famílies. I reclamen al Partit Popular la creació de pobresa que
va tenir lloc durant el seu mandat? Delirant!

Doncs bé, a pesar d’aquest desgavell, fa dos anys que es
redueix l’atur, entre el mes d’octubre de 2013 i el mes d’octubre
de 2014, l’atur ha baixat un 8,5% a Balears. Fa 18 mesos que
s’incrementen el nombre de cotitzants a la Seguretat Social i es
preveu que el PIB creixerà un 2,1% el 2015. Tot això, vostès
pensen que és casualitat? Doncs no, és fruit de les polítiques
d’aquest Govern. De veres creuen que els 500 milions d’euros
invertits en la modernització i renovació d’establiments turístics
no té res a veure amb part de la incipient recuperació
econòmica? Parlam de 83.193.000 milions de pessetes, 500
milions d’euros que han donat feina precisament al sectors més
castigats per la crisi, peons, paletes, constructors, aparelladors,
arquitectes, instalAladors. 500 milions que han suposat venda de
material a empreses que les passaven ben magres, que han
suposat ingressos per als ajuntaments. Amb aquesta inversió
més de 300 establiments han incrementat la seva categoria,
passant a 4 estrelles, 4 estrelles superior i fins i tot a 5 estrelles.
Diuen que els pressuposts no responen a les necessitats reals de
Balears?

Estam o no estam d’acord que volem qualitat versus
quantitat? Estam o no d’acord que no volem que Balears
competeixi amb preus a la baixa, sinó en oferir un producte de
categoria, que ens interessen turistes amb alt poder adquisitiu?
I són els hotels de quatre i cinc estrelles els que atrauen aquest
tipus de turistes els quals contribueixen a la riquesa compartida
que tots volem, que fan despesa a tots els sectors: comerç,
esports, cultura, gastronomia. Avui mateix, surt una notícia que
parla que el sector del luxe ha crescut un 28% els últims tres
anys en aquesta legislatura, fins a 147 milions d’euros.

(Remor de veus)

Balears es referma com a un destí de compres de luxe per a
estrangers. Però no és només això, que és molt, sobretot si tenim
en compte que s’han aconseguit en només dos anys, a partir de
l’aprovació de la nova Llei de turisme. Allò realment important
és que per fi s’han establert les bases per al futur, qualitat,
modernitat, competitivitat, el Partit Popular ha encetat el camí
que sempre hem volgut per al turisme de les nostres illes.

Tornant a la riquesa compartida que tots volem, podríem fer
una reflexió, el repartiment dels guanys dels empresaris a tota
la ciutadania també es fa via imposts, també això és riquesa
compartida, els bons resultats generen uns imposts que
reverteixen en totes les persones de la comunitat autònoma.
Saben que el 80% del pressupost de Balears del Partit Popular
el destina a les necessitats i per tant reverteix, sense cap dubte,
en les persones de les nostres illes.

Més amb menys. Les dades que acaben d’escoltar parlen per
si mateixes, vostès creuen que tot això no respon a les
necessitats socials i econòmiques de les Illes Balears? Cada any
han dit que els nostres pressuposts són un error, però cada any
els hem demostrat que els han errat han estat vostès, i la història
es repeteix un any rera any durant aquesta legislatura. Ara hi
tornen, malgrat que els hem demostrat amb dades objectives els
èxits obtinguts al llarg d’aquests tres anys.

I no s’equivoquin, això no és un discurs triomfalista, no, no
ho és, perquè som plenament conscients que encara pateix molta
gent, que la recuperació econòmica encara no és suficientment
sòlida com per crear llocs de feina de llarga durada, que queda
molta feina per fer endavant, no està tot resolt, manca continuar
treballant, en som ben conscients, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, Sr. President. Falta molt, però sens dubte estam millor
que fa tres anys i això és el que importa, avançar poc a poc però
per un camí segur cap a la sostenibilitat, el reposicionament i la
desestacionalització del turisme, per a la sostenibilitat de l’estat
del benestar de les persones de les Illes Balears.

Senyors de MÉS i del PSOE votin per a això i retirin les
seves esmenes a la totalitat, demostrin que estan per al benestar
i per l’interès comú de les persones de les Illes Balears. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Crec que han quedat un seguit de
qüestions pendents, el turisme nacional jo sé que és important
i que remunta, el que jo li vull dir és que amb les possibilitats
que tenen i amb la dificultat que hi ha d’arribar aquí,
precisament per la competència que tenim de la zona de costa
d’Espanya, ateses les grans bonificacions i facilitats que es
donen en l’AVE i en tren, moltes persones que podrien venir a
aquestes illes no venen. Per això, li deia, és a dir, si així i tot
augmentam, podríem augmentar molt més.

I el tema de l’ampliació del termini, escolti, vostè ho haurà
fet com li ha semblat millor, però allò és una possibilitat real
d’ampliar el termini, i jo entenc que si ho posa un decret llei que
diu que és necessari fer i que, si no, ens cau el món a sobre, és
perquè pensa fer-ho, perquè, si no, no ho faria. Això és el que jo
he pensat.

Respecte de l’ATB, li vull dir una cosa molt clara, Sr.
Conseller, miri, som aquí amb el pressupost de l’ATB, i a la
pàgina 30 de l’ATB, diu: “despeses de personal, categoria,
aquesta, aquesta i aquesta, total el 2014, 58,75, i a l’any 2015,
62,5.” O sigui, un augment de plantilla de 4,25 persones, que, a
més, es veu reflectit en el pressupost de despeses, perquè
augmenta exactament 120.172 euros més. És a dir, vostè dirà
que no, però aquí el que diu és que sí.

I del tema de les prospeccions, Sr. Conseller, no vulgui ser
el conseller de les prospeccions, no ho vulgui ser, és a les seves
mans no ser-ho, sí, ens digui el que ha fet i el que vulgui, però
no ho faci, no sigui vostè i siguin una mica més originals,
perquè arriba un moment, després de ser tantes hores aquí, que
realment es fa prou pesada aquesta qüestió. Jo crec que està bé
mirar els Diaris de Sessions i tornar-ho veure i mirar i més, però
aquí hi ha una cosa molt clara, i jo li puc dir, li puc dir, perquè
jo no som aficionada a mirar els Diaris de Sessions,
sincerament, per ventura és un problema, però no ho mir, el que
jo li puc dir és una cosa, perquè ho record, d’ençà que som
portaveu de turisme, aquí mai no he pujat a aquesta tribuna
dient que a mi em fan falta recursos per a aquesta accepció, mai,
mai, mai, mai.

L’informe FUNCAS, crec que l’informe FUNCAS és un
informe del qual no podem bravejar, és a dir, crec que hem de
ser seriosos perquè parlam d’una qüestió molt important i jo
quan mescl aquestes dues qüestions, ho dic perquè,
afortunadament, tenim temporades turístiques bones, i hem de
fer feina tots perquè continuïn essent bones, i es dóna aquesta
paradoxa de tenir un motor econòmic que estira, que aguanta bé
la crisi, però al mateix temps, i ho he dit a la meva primera
exposició, a causa de la reforma laboral, sobretot, la qual ha
propiciat el Sr. Rajoy, tenim que aquesta millora, aquest
creixement econòmic, amb les xifres que donen de més
ocupació, realment és més pobresa, és més salari precari, perquè
hi ha més ocupació però menys hores de feina i menys salaris.

Jo el que vull és cridar l’atenció sobre aquesta qüestió i no és
una qüestió especialment turística, però sí que hi està molt
relacionada perquè el nostre principal motor, la nostra principal
indústria és la turística i qualque cosa té a veure amb aquests
índexs. I jo crec que no podem treure pit, jo no en trec, em
sembla que no és bo ser en els primers llocs de la pobresa, la
qual cosa no m’agrada gens.

Crec que han quedat encara un seguit de qüestions pendents,
de les quals estaria bé parlar-ne una mica més, un poc més a
fons, com és el tema, com li deia de l’anterior vegada, tant dels
lloguers turístics com del producte turístic, una qüestió que a
tots els debats sempre surt. I jo crec que enguany els productes
turístics que m’han cridat més l’atenció, com a recopilació, són
el Palau de Congressos, amb els 120 milions d’euros gastats;
amb la promesa, entre cometes, seva, que el setembre serà obert,
serà acabat, perdó, serà acabat, ens fa passar pena, li he dir, que
estigui acabat, això ens sembla molt bé, però que estigui acabat
sense entitat que el gestioni, no volem un Palau de Congressos
tancat sense ningú que el gestioni. I això és una qüestió que crec
que l’ha d’ocupar i ha de fer feina en aquest sentit.

Jo també tenia pensat parlar del tema de producte turístic
malauradament, tant el Palau de Congressos, com el de
Magaluf, dos productes turístics que han estat, per motius que
no ens agraden a ningú, estrelles, no hem aconseguit res, ni de
desestacionalitzar, ni atreure clients d’alt poder adquisitiu, ni
allargar la temporada. Crec que aquesta manca d’acció en el seu
moment, jo no sé exactament que deu fer la Mesa de Batles per
al Turisme, no sé si aquesta qüestió havia sortit, em fa pensar
que o bé varen deixar córrer aquest tema o bé aquesta Mesa no
serveix per a res, perquè crec que ja s’havia d’haver parlat
s’havia d’haver posat fil a l’agulla abans que es donàs; perquè
es va demostrar que un pic que es va donar, es varen fer tot un
seguit de mesures, és vera que a remolc, és vera que molt
forçades, però que varen aconseguir almanco aturar una mica
aquesta qüestió.

Crec sincerament que aquests pressuposts podrien millorar
la distribució, no la quantitat, és suficient, i per això hem
presentat aquesta esmena a la totalitat la qual, per suposat,
mantenim. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el diputat David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Des d’aquí, no gastaré els cinc minuts. Jo no sé si sap,
conseller, que hi ha una coincidència plena entre el que escriuen
i escrivien els think tanks del lobby hoteler com Exceltur i
Hosteltur i bona part del contingut de la seva llei turística, igual
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que hi ha una línia de continuïtat entre el Rasputin, no sé si els
sona el nom, i la traducció al rus, quasi quasi abans de publicar-
la al BOIB de la Llei de turisme actual. I fins i tot hi ha un
personatge en comú, eh, i record encara la foto a la Plaça Roja
de Moscú, que és l’exconseller Delgado. I ho dic, i li dic, perquè
no m’agrada fer aquest tipus d’intervenció, però vostè sempre
fa el mateix, jo crec que no és el paper d’un conseller, quan
venim a un debat de pressuposts, i ja sé que la rèplica no era
sobre això, però crec que ha calculat malament, però fa una
intervenció (...) i com que sap que tanca i llavors no tenim
possibilitat de rèplica, amolla tot el que vol en contra, i ens treu
aquí que si els caterings i tal.

Jo no reivindic res de la gestió del passat, ni se li fan retrets
en concret sobre determinades qüestions, som aquí per parlar de
política turística i de si aquest pressupost respon i és a l’alçada
de les circumstàncies, no m’agrada fer aquest tipus de debat,
però és tan fàcil que vostè em tregui el catering i jo li tregui les
factures de puticlubs d’alguns colAlegues seus que passaven per
la Conselleria de Turisme, home!

(Remor de veus)

No és un reposicionament el que li fa falta al turisme de les
nostres illes, és una reprogramació, és un reset, si realment es
vol respondre als reptes que tenim per davant.

Més accions, hi estic d’acord, es fan més accions, el
problema és quin és el resultat d’aquestes accions. Tenim més
turistes, tots hi estam d’acord. Això és bo o dolent? Ah, sembla
que ha de ser bo, sembla que si circulen doblers ens anirà bé a
tots, això és el que diu la lògica d’una determinada ideologia.
Més turistes venen; hi ha més despesa? No, no, vostès juguen
amb les estadístiques com volen, però no és el que diuen les
estadístiques oficials, fins i tot les estadístiques del mateix
govern.

Es generen sinergies amb altres sectors? No, no, es tanca la
indústria, l’agricultura tampoc no és que vagi molt sortosa i la
resta de sectors turístics o sots-sectors no hotelers no els va tan
bé i n’hi ha prou a veure com es troben les segones i terceres
línies a molts nuclis turístics. Es genera prosperitat compartida?
No. Idò d’això és del que venim a parlar aquí, de què fem per
intentar corregir això i aquesta tendència; que més turistes no
ens repercuteixen en benefici del conjunt. D’això consisteix
venir a parlar i a debatre de política turística, sobretot voler
gestionar-ho d’una altra manera, ni com abans ni com ara, ni
com abans ni com ara, perquè jo no reivindic cap passat, el que
hem de fer és mirar tots cap al futur, no vostè aprofitar el seu
torn per treure aquí coses que no són dignes d’un conseller.
Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I per al torn de contrarèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Lourdes
Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Lo que no es de recibo es que
alguien esté recriminando al Sr. Conseller que haya hecho una
radiografía de qué gastos se hacían en el pasado y qué gastos se
hacen ahora. Si ustedes se ofenden por este motivo, será por
algo, y seguramente es porque tienen la consciencia dañada de
haber hecho las cosas tan pésimamente mal, y no sólo en
turismo sino en todas y cada una de las consellerias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Recibimos un barco a la deriva que iba hacia un precipicio,
y cuando un transatlántico tienes que virarlo y darle un nuevo
rumbo, no es tan sencillo.

(Remor de veus)

El Partido Popular no tiene varitas mágicas, lo que tiene es
capacidad para legislar, para trabajar, para acometer reformas
estructurales y para llevar adelante el proyecto que nos está
llevando a buen rumbo, poco a poco, porque esto no es rápido,
porque 96.000 personas en el paro no se reabsorben en tres
años.

(Remor de veus)

Por eso, precisamente, queremos volver a repetir...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... la legislatura que viene, para poder afianzar todo lo que
hemos conseguido hasta ahora y para que no vengan otros que,
con sus ideas de Alicia en el país de las maravillas, tiren todo
este trabajo y todo este esfuerzo y los ciudadanos a la basura.

(Remor de veus)

Sí, és así. En esta cámara estamos oyendo hablar cosas tan
surrealistas como que nos echan en cara, le acaban de decir al
conseller que no sea el conseller de las prospecciones. El
conseller es el conseller de Turismo y lo que está defendiendo
es que, una vez más, no jueguen aquí a tergiversar, a la
demagogia de hacer ver que las prospecciones han sido una cosa
nuestra, nos encontramos con un decreto que fue aprobado un
23 de diciembre, en plan prevaricación y oscurantismo, sí, en
plenas navidades, por el Sr. Zapatero; ustedes, que tanto nos
aprietan para que seamos o tengamos mucho peso en Madrid,
ustedes debían ser poco o menos que nada, porque ni sabían que
se iba a aprobar esto, que era tan transcendente en Baleares ni
dijeron ni mu al respecto, es que llama la atenció lo que ustedes
nos vienen a exigir a nosotros y contrasta plenamente con las
acciones que llevaban realmente a cabo. Y esto es lo que
estamos intentando comunicarles desde aquí: oigan, ¿de qué nos
quieren dar lecciones, si fueron un fracaso absoluto? Si estas
ideas que quieren que apliquemos en turismo, cuando ustedes
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las han aplicado, cuando gobernaron en el pacto, han fracasado
estrepitosamente, es normal que no aceptemos sus esmenes a la
totalitat y que a duras penas aceptemos sus esmenes a la
globalitat, porque realmente sus políticas ya han demostrado
que nos abocan al fracaso, y no es eso lo que queremos para las
personas de Baleares. Queremos reposicionar turismo en
Baleares.

¿Usted ha dicho que no hace falta reposicionarlo? ¿Sabe
qué? Esto lo dice todo, que no hace falta reposicionar a Baleares
significa que no se ha enterado de cuál es el problema de
turismo.

(Remor de veus)

El problema de turismo es que habíamos perdido
competitividad, que teníamos una planta hotelera que databa de
los años sesenta, setenta, ochenta, y que nuestros competidores
del arco mediterráneo, como es Túnez, Grecia, Marruecos,
Egipto, etcétera, competían, compiten con unos precios que
nosotros jamás podremos alcanzar, porque no queremos, el
Partido Popular no quiere competir en mano de obra barata, no
es lo que nosotros queremos para las personas de las Islas
Baleares.

(Remor de veus )

Y para ello, hemos tenido que crear una ley de turismo que
precisamente impone unos planes de calidad y modernización,
ese es nuestro objetivo y esa es nuestra apuesta para modernizar
y reposicionar Baleares en el plano internacional del turismo. Y
para ello, la Ley de turismo les obliga a todos los
establecimientos turísticos, y cuando digo todos es todos, no
sólo los hoteleros a los que ustedes tienen tanta manía, sino
también los establecimientos de restauración, de comercio,
etcétera, a tener, a ofrecer calidad, y si no la ofrecen serán
clausurados, tienen que cumplir con unos planes de calidad. Y
esos planes de calidad que, además, hemos facilitado a través de
la ley que sea puedan hacer viables, que puedan ser factibles,
han animado a los empresarios a invertir. Y esto es una realidad
que habla de un éxito.

Miren, nosotros, sin duda, habremos cometido errores en
esta legislatura, pero oigan, también es de justicia aceptar los
aciertos, los éxitos que hemos logrado, y éste es uno de ellos,
inexorablemente, les guste o no les guste, las cosas son lo que
son y no lo que a ustedes les gustaría que fueran. Y lo cierto es
que, si ustedes miran la prensa, se encontrarán con que los
operadores turísticos alemanes dicen que, gracias a las
remodelaciones de los hoteles, ahora es mucho más fácil vender
paquetes de gente que venga a Baleares. Y lo cierto es que se ha
incrementado, por ejemplo, un turismo que con ustedes, a raíz
de la crisis, no digo que fuera culpa suya, pero por la crisis
quedó prácticamente anulado, que fue el turismo nacional, este
año se ha recuperado un 10%. Oigan, asúmanlo, estamos
haciendo las cosas bien, con nuestros errores, no lo discuto, pero
la gran parte de lo que estamos haciendo nos está llevando a
buenos resultados.

Y por eso, una vez más, les pedimos que dejen de pensar en
sus intereses partidistas, que dejen de pensar en sus intereses
electoralistas y que, por favor, pongan ante todo el bien del
interés general de las personas de esta comunidad autónoma y
voten a favor de estos presupuestos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat número 5, de globalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i
entitats afins.

B.- Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 457,
promoció i foment de l’esport...

(Remor de veus)

Prec silenci, per favor.

... esmenes RGE núm. 10995, 11070, 10994, 11071 i 10849;
al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries, les
esmenes RGE núm. 11072, 10809, 10803, 10804 i 10805; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, RGE núm. 10992, 10850, 10993, 10808, 11074, 10851,
10848 i 10852; CO3, consorci per a la millora d’infraestructures
turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta a l’illa
de Mallorca, RGE núm. 10846 i 10847.

Grup Parlamentari MÉS, secció 12, Conselleria de Turisme
i Esports, al programa 00A, a nous programes i no classificats,
RGE núm. 11269 i 11271; al programa 457, promoció i foment
de l’esport, RGE núm. 11265; al programa 511E, gestió del
transport aeri i marítim a les Illes Balears, RGE núm. 11267; al
programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries, 11266;
al programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, 11268.

Diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló; secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C, ordenació
del sector i redefinició del model turístic, l’esmena 10680;
Fundació per a l’esport balear, F01, perdó, Fundació per a
l’esport balear, 10697. Diputat no adscrit Antoni Pastor i
Cabrer; secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, al
programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries, 11123.

Per defensar les esmenes conjuntes del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Pilar Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats. Passaré a defensar les esmenes que hem presentat des
del Grup Parlamentari Socialista als pressuposts de la
Conselleria de Turisme i Esports per al 2015. Com ha dit la Sra.
Oliver no hem proposat incrementar ni reduir el pressupost
d’aquesta conselleria, sinó que hem canviat o hem proposat la
modificació d’algunes partides que consideram que són
prioritàries. Ens agradaria que el partit que es proclama del sí
ens acceptàs algunes de les esmenes que hem presentat, perquè
ho hem fet en positiu i per tal de poder millorar aquests
pressuposts. Si els interessa arribar a un acord estam disposats
a negociar tant les partides de baixa i d’alta, o el que estiguin
disposats a negociar sempre que sigui pel bé de la societat.

Com que no tenim mala consciència, i abans d’entrar a
defensar les esmenes una per una, vull recordar als que parlen
d’herència durant tres anys i mig i que avui han seguit en la
mateixa línia, vull recordar que dins aquesta direcció general,
dins aquesta conselleria a la Direcció General d’Esports hi ha
2.150.000 euros per pagar capital i interessos de la construcció
del Palma Arena, préstec que es va formalitzar entre el Govern
de les Illes Balears i el BBVA l’any 2006. Saben qui governava
aquesta comunitat l’any 2006? També vull recordar que una part
de promoció turística, en concret 8 milions d’euros, en lloc de
destinar-se a promoció turística s’ha de destinar a la construcció
del macropalau de congressos; saben qui va iniciar aquest
projecte? Idò la mateixa herència que el Partit Popular mai no
recorda. Per tant del pressupost de la Conselleria de Turisme ja
destinam 10.150.000 euros a pagar la bacanal del govern del Sr.
Matas, d’ell i de tot el seu equip. 

(Remor de veus)

Per tant ara ja passaré a explicar o a defensar les esmenes.
En primer lloc, les que hem presentat a la Direcció General
d’Esports; hi ha la RGE núm. 10841, que destinam a millorar
les instalAlacions esportives de les Illes Balears, dels municipis
on fa falta, on les infraestructures estan obsoletes. Després les
esmenes RGE núm. 10994, 10995, 10070 i 11071, per dur a
terme activitats i competicions per tal de promocionar l’esport
base i les competicions entre illes, activitats que s’han de fer a
través dels consells; per tant les partides les hem destinades als
consells insulars perquè duguin a terme aquest tipus d’activitat.

Les esmenes presentades al programa 751C, d’ordenació del
sector i redefinició del model turístic, van dirigides en primer
lloc a dotar d’inversions les infraestructures educatives on
s’imparteix formació en la matèria de turisme, així com invertir
en formació i investigació en aquesta matèria. En aquest sentit
hem presentat l’esmena 10992 per reformar les instalAlacions de
l’Escola de Turisme i d’Hostaleria que han quedat obsoletes, i
l’11074 per construir l’Escola d’Hoteleria al campus de Sa
Coma d’Eivissa, esmena que ja havíem presentat l’any passat,
però com que no se’ns va acceptar i no s’ha fet res al respecte
la tornam a presentar.

Per tal de millorar la formació i l’especialització turístiques
presentam les esmenes RGE núm. 10851 i 10847, ja que la
formació de les persones que es dediquen al sector del primer
motor econòmic de les Illes Balears, tant les que s’hi dediquen
com les que s’hi volen dedicar, al formació en aquest cas és

cabdal a l’hora de competir en termes de qualitat i no en termes
de quantitat, que consideram que avui en dia les nostres illes
competim en quantitat.

Seguint amb les esmenes de la Direcció General de Turisme,
n’hem presentades tres per dotar els consells insulars dels
recursos suficients per tal de fer efectives les transferències en
matèria de promoció turística, tal com preveu l’article 70 de la
Llei 1/2007, de reforma de l’Estatut d’Autonomia. Per
aconseguir les inversions d’aquestes partides proposam donar
de baixa partides de l’Agència de Turisme de les Balears, ja que
si els consells han de dur la promoció turística no té sentit que
l’ATB continuï duent temes de promoció turística, perquè amb
això l’únic que fan és mantenir duplicitats, és a dir, establir dues
estructures per fer el mateix tipus d’accions. Per tant també des
de l’ATB hem fet una proposta d’impulsar els productes
turístics diferents a cada una de les Illes.

Pel que fa a les esmenes presentades al Consorci de borsa de
places, hem proposat destinar-les directament a la millora
d’espais turístics amb operacions d’esponjament i a impulsar
projectes d’investigació científica; ambdues propostes es
preveuen als punts a) i e), respectivament, de la memòria
d’aquest consorci, però no queden reflectides dins els
pressuposts. 

Per millorar les infraestructures portuàries hem presentat les
esmenes RGE núm. 11072, 10803, 10804 i 10805; algunes
d’aquestes també es varen presentar l’any passat, però com que
tampoc no s’ha fet res al respecte no és que facem copy paste
per fer copy paste, sinó que simplement consideram que són
necessàries per a diferents municipis de les Illes Balears, i per
tant les tornam a presentar a veure si hi ha més sort i inverteixen
un poc en ports. 

Amb l’esmena 10809 proposam, tal com fan a Canàries o a
Astúries, fer programes des del Govern per obrir noves rutes i
donar més oferta i connectivitat turística durant les temporades
mitja i baixa, i veure si d’una vegada per totes començam a
desestacionalitzar la temporada. 

Pel que fa a les esmenes presentades pels diferents grups,
anunciam el vot favorable a l’esmena del Sr. Pastor i a les
esmenes de la Sra. Font, ja que fan referència a millorar, per una
part, infraestructures portuàries el Sr. Pastor i, per altra, les de
la Sra. Font van en la mateixa línia de fomentar l’esport i també
de dotar el Consell de Formentera per dur a terme la promoció
turística. Les que ha presentat el Grup MÉS he de dir que
votarem a favor de les esmenes RGE núm. 11265, 11266 i
11267, ja que van en la mateixa línia de promoció turística,
perdó, de promoció de l’esport i de millora de les instalAlacions
portuàries. L’esmena RGE núm. 11267 també la votarem a
favor, que és aquella que proposa l’elaboració d’un estudi per
veure les necessitats d’establir una companyia aèria pròpia de
les Illes Balears; en aquest cas sí que vull fer referència al fet
que si s’ha de fer un estudi, encara que sols sigui per sortir de
dubtes de si és necessària o no aquesta companyia, voldríem
comentar que també a l’hora de fer aquest estudi s’ha d’ampliar
al tema de mobilitat, tant entre illes com de les persones que ens
visiten, és a dir, fer un estudi més ampli i no centrar-lo només
en el de la companyia en si, en la necessitat de la companyia en
si.
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Pel que fa a les esmenes RGE núm. 11269, 11271 i 11268
he de dir que ens abstendrem; les dues primeres, que fan
referència a pla estratègic de turisme i a la finestreta única
turística, he de dir que estam d’acord amb la creació d’aquests
òrgans; ara bé, consideram que les partides que s’han de
destinar tant al pla estratègic com a la finestreta única han de
venir directament des de la conselleria, és la conselleria que ha
de dur la iniciativa d’aquests ens, i no l’Agència de Turisme de
les Balears, com proposen vostès. Pel que fa el tema de reforçar
la inspecció turística, en aquest punt també, com he dit, ens
abstendrem, ja que consideram que de moment el nombre
d’inspectors que hi ha a la Conselleria de Turisme són
suficients, encara que la direcció que tenen no és l’adequada, ja
que la inspecció se sol fer normalment a petits locals, bars i
restaurants, i tampoc no estan coordinats amb la Inspecció de
Treball i de Consum; per tant és possible una millora de
direcció per dur a terme una millor inspecció turística. 

Pel que fa a esmenes que va presentar el Partit Popular, que
ja sé que no es debaten avui, però ens hagués agradat poder
rebre explicacions sobre les esmenes que va presentar el Partit
Popular i que es varen acceptar en ponència i per tant formen
part del text, ens hagués agradat molt rebre explicacions, perquè
d’aquesta manera l’únic que han aconseguit és dur a confusió la
ciutadania i tots els grups de l’oposició. Varen presentar quatre
esmenes en programes d’esport i turisme; què fa pensar això?,
un altre institut Nóos? Com que no ho expliquen no ho sabem;
per tant amb això ens cream un dubte i aquí ningú no ens ha
explicat res, simplement es varen acceptar amb la seva majoria
absoluta, les varen ficar en ponència en el mateix text.

Una altra esmena presentada: des de Vicepresidència tenien
1.622.167 euros per a propaganda i publicitat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Vaig acabar, Sr. President, ja acab, és el darrer de tot que
faig. Amb aquesta partida, el que varen fer mitjançant una
esmena del Partit..., diferents esmenes del Partit Popular, és
distribuir des del pare, Vicepresidència, a les diferents
conselleries, 121.000 euros a cada un dels consellers i de les
conselleres. Per què?, no ho sabem perquè ningú no ho ha
explicat. Per a propaganda i publicitat?, sí; que no ho feia la
Vicepresidència econòmica? Per tant amb aquesta manera
d’actuar ens fan malpensar. Potser si haguessin estat valents i
algú del seu partit hagués vengut aquí a explicar aquestes
esmenes, a defensar-les i a dir com feia comptes gastar-les i per
què havien fet aquesta estratègia...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, ha d’acabar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

...haurien evitat crear les sospites que han creat.

Per tant, vostès que prediquen tanta seguretat jurídica i tanta
transparència, amb aquestes actuacions d’obscurantisme el que
fan és reconfirmar que no són de fiar. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS, el Sr. David
Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, el primer que m’agradaria dir, presidenta, o lamentar,
més bé, és la rigidesa amb què està establert aquest debat de
pressupostos, perquè se suposa que el debat parlamentari si té
qualque sentit és el d’intentar convèncer l’altre, el que tens
davant, en aquest cas el Govern, el partit o el grup que dóna
suport al Govern, per veure en aquest cas si ens aproven qualque
esmena. Supòs que alguna ens n’arribaran a aprovar al final del
debat, però no servirà ni més ni manco que per cobrir expedient,
i segurament la ciutadania estaria bastant agraïda si totes
aquestes hores que hi dedicarem aquests dies les dedicàssim a
feines més productives. 

Ja saben, en relació a la gestió de la Conselleria de Turisme,
que el desacord del nostre grup és global, però a la vegada
pensam que amb els mateixos doblers, no amb més recursos, es
podrien fer coses bastant diferents. Hem presentat vuit esmenes
a aquest departament, a aquesta conselleria, per valor de 2,7
milions d’euros, a rescabalar dels 8,5 milions d’euros del Palau
de Congressos, que quasi quasi és una denominació tabú, però
té nom i llinatges, Palau de Congressos -li podríem posar un
segon llinatge, que és Matas-, igual que en té el Palma Arena,
i aquesta herència vull recordar que no és precisament nostra, i
sobretot, ja més enllà d’herències i històries d’aquestes, allò
lamentable és que una eina o l’eina més potent tant en matèria
política com en matèria de gestió turística que té la conselleria
com és l’Agència de Turisme estigui realment hipotecada per
aquestes qüestions; això és una cosa que no ens agrada, i ens
agradaria alliberar el conseller d’aquesta càrrega.

En matèria d’esports hem presentat l’esmena RGE núm.
11265 per incrementar el pressupost o el suport a l’esport en
edat escolar. A ports, a part de l’esmena a la totalitat, per
garantir aquest anunci molt en clau preelectoral del Govern que
es farien inversions portuàries, que diuen que es faran amb fons
propis de Ports, garantien 2 milions d’euros d’aquestes
inversions que el mateix govern ha anunciat mitjançant
l’esmena RGE núm. 11266. 
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L’esmena RGE núm. 11267 és justament la que fa referència
a aquest estudi que plantejam per estudiar la possibilitat de
crear, si fos necessari, una companyia aèria pròpia, que estam
segurs que no ens l’aprovaran, a no ser que ens duguéssim una
grata sorpresa, però que si més no estam satisfets perquè ha
servit per obrir el debat públic sobre aquesta qüestió, que va
més enllà de l’anècdota de si una companyia pròpia o no pròpia,
pública o privada, i que té molt a veure amb la necessària
sobirania en matèria aèria i aeroportuària, que sabem cert que no
és el mateix però que evidentment estan lligades; si tenguéssim
el més mínim marge de maniobra per incidir, per exemple,
sobre les taxes aeroportuàries d’AENA, però tenim una AENA
i un govern central que en l’únic que pensa és a privatitzar
AENA per fer negoci o perquè uns pocs s’enduguin el negoci
del que hauria de ser una empresa pública al servei de tothom i
de l’interès general, idò evidentment som poc optimistes
respecte d’aquesta sobirania dels aeroports en aquests moments.
L’objectiu de l’esmena era, sobretot, és, per una part manifestar
la preocupació per aquesta estacionalitat creixent i sobretot per
la manca de connectivitat del conjunt de l’arxipèlag i sobretot
de Menorca i Eivissa, i també, evidentment, estudiar la viabilitat
d’aquesta companyia aèria pròpia que no és, insistesc, cap idea
escabellada, sinó una cosa que ja tenen altres comunitats
autònomes de l’Estat espanyol, com és el cas de Canàries, i
altres països del nostre entorn i moltíssims, i cada vegada més,
arxipèlags arreu del món amb diferents fórmules: Malta, molt a
prop de nosaltres també a la Mediterrània, amb poc més de
400.000 habitants, té una companyia aèria pròpia. 

La idea no escabellada, tampoc, de tenir un hub propi a
Balears i convertir-nos no només en una destinació turística sinó
en un lloc de pas, per exemple, per posar un exemple del que es
podria plantejar amb aquesta iniciativa, seria una qüestió
estratègica per poder abordar aquesta doble problemàtica: la
manca de connectivitat i l’estacionalitat o la necessària
diversificació turística.

L’esmena 11268 fa referència a la Inspecció turística i té
molt a veure amb el tema de la qualitat que debatíem fa uns
moments. Ja hem dit que no sabem com quedarà el reglament de
la Llei de turisme, que és l’eina per garantir justament la qualitat
en el servei i en les infraestructures turístiques, és l’eina, però
si no es reforça la inspecció, si no hi ha una manera de controlar
per exemple el que comentàvem també fa un moment en el
debat, que l’augment de categories va aparellat amb un augment
del personal o una millor qualificació, idò evidentment poc
tenim a fer, i aquí és clau no només tenir una inspecció turística
més ben dotada sinó també millor formada i especialitzada en
temes de qualitat.

L’esmena RGE núm. 11271 fa referència a crear la finestreta
única turística. Imagín que el Govern dirà que això ja queda
solucionat amb l’aparador turístic. No teníem ni idea, i va
comparèixer fa molt poquet el conseller, que es declararia
d’interès autonòmic i no sabem si aquesta declaració afectarà
també aquesta qüestió, això supòs que també és una cosa que
qualque dia sabrem. El que sí és important és que pensam que
la gent ha de tenir facilitats -ho veu?, perquè vegi que no només
posam condicions- davant la complexitat administrativa que
té..., la complexitat institucional que tenim a la nostra
comunitat, però també per compensar d’alguna manera l’ús i
l’abús de la declaració responsable, que sobretot a l’àmbit del
turisme i de l’economia turística pren cada vegada més força.

L’esmena RGE núm. 11269 planteja la idea de fer també, en
aquest cas no un estudi, sinó fer, executar, elaborar un pla
estratègic en matèria de turisme. Ja sé que em diran que ja tenim
un pla integral, però no és el mateix tenir una visió global, una
visió integral, que està molt bé, del que a tu t’agradaria que fos
el turisme, d’aquesta filosofia de turisme responsable que té el
PITIB i que compartim, però el problema és que a una
economia i a un món globalitzat, quan a més vivim a unes illes,
que som hiperdependents econòmicament de l’exterior i
particularment monodependents del turisme, necessitam saber
cap a on volem anar, i això no ho té aquest govern ni ho té
aquesta comunitat, i això fer-ho des de l’àmbit turístic és clau i,
a més, és clau fer-ho mitjançant el diàleg social; al PITIB no ha
participat cap agent social en la seva elaboració. Per fer una
estratègia per saber cap on volem anar sí que necessitam
compartir aquesta estratègia amb el màxim d’actors possibles,
tant del sector turístic com no turístic, perquè en aquest cas sí
que estam d’acord, no amb el decret que debatrem dijous, que
quan parlam de turisme a Balears parlam de tots i de tothom,
parlar de tots i de tothom a un pla estratègic de turisme ha
d’implicar també no només els sectors econòmics del turisme
sinó també a la resta que van a remolc d’aquests. Només així
garantirem que hi hagi prosperitat compartida i que s’asseguri
l’interès general. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara de la diputada no adscrita la Sra. Margalida
Font i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Ja no repetiré els arguments que ja han quedat recollits
a la meva primera intervenció sobre la disconformitat d’aquesta
diputada per no poder intervenir a tots els debats de pressuposts,
simplement deixar-ne constància de nou.

A la Conselleria de Turisme i Esports hem presentat dues
esmenes, la RGE núm. 10680 i 10697, i que es refereixen
específicament a l’illa de Formentera. Però, abans de començar,
com he fet abans, de la defensa estricte de les esmenes
presentades crec oportú fer una sèrie de consideracions i
valoracions al pressupost de la secció 12, Conselleria de
Turisme i Esports, per fixar la posició de la coalició que
represent envers alguns aspectes que sí bé no han estat objecte
de presentació d’esmenes per aquesta diputada, consideram que
en el si d’aquest ple es fa necessari ocupar-se’n breument. 

Primer, significar que l’augment gairebé d’un 2% més que
en el 2004 al pressupost d’aquesta conselleria per a l’any 2015
ens sembla bé i podem compartir amb vostès que és bàsic i
essencial que la indústria principal i motor econòmic d’aquesta
comunitat estigui reconegut en els pressuposts amb una major
aportació econòmica, una conselleria molt important de la
nostra comunitat autònoma per la seva potencialitat a produir o
generar creixement, un creixement evidentment important i
significatiu i que es basa en la implantació o creació de serveis
i, per tant, en la creació d’ocupació. 
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De totes maneres, però, aquí els voldria afegir que notam
una falta de plantejament, una falta de direcció per establir els
mecanismes oportuns perquè els beneficis d’aquestes
temporades turístiques tan bones que hem duit fins ara i amb
resultats excepcionals repercuteixin almanco de manera
significativa en la nostra comunitat. 

Un altre aspecte que vull mencionar important per als
residents de Formentera i que també veim reflectits en els
comptes de la Direcció General de Ports i Aeroports per a 2015
és la bonificació marítima a la quota autonòmica garantint, per
tant, simplement el compliment de la llei que assegura la
cobertura del 25% de descompte del resident pel que als
trajectes entre les Illes, i també del 39% addicional del
descomptes de resident de l’illa de Formentera, que té així un
89% de descompte en la tarifa entre Illes. 

Però no puc estar de dir-los que des de Formentera veim
amb molta preocupació dos temes importants referits a aquesta
conselleria: el primer, que després de gairebé quatre anys de la
seva publicació en el BOE, dia 20 de desembre de 2010, la Llei
de transport marítim continua sense complir-se a Formentera.
Així, en matèria de freqüències de trajectes la disposició
transitòria tercera de la llei estableix l’obligatorietat que hi hagi
una connexió entre el Port de La Savina i el d’Eivissa a les sis
del matí, o almenys un servei a la demanda, i un altre entre el
port d’Eivissa i el de Formentera a les vint-i-una trenta. Un
d’aquest serveis no està en funcionament, no es compleix
actualment i, d’altra banda, no tenim garantia que segueixi en
els pròxims mesos. Mentre aquest govern no redacti el
reglament que ha de venir acompanyat aquesta llei no es
desenvoluparà tampoc l’apartat dedicat als preus màxims que
actualment la llei estableix. Entenem que seria desitjable arribar
a un acord amb les navilieres i establir unes ràtios de preus. Les
administracions públiques paguen el 89% de la tarifa que
decideixen únicament i exclusivament les empreses privades i
es fa necessari establir mecanismes per evitar qualsevol tipus
d’arbitrarietat. 

Bé, les freqüències i les tarifes s’han de desplegar amb
aquest reglament, acabam ja aquesta legislatura, som en els seus
darrers mesos de gestió on vostès no han estat capaços de
solucionar els temes de connectivitat importantíssims per als
residents de l’illa. El Govern del pacte va iniciar aquest propòsit
i davant la seva inacció, davant la inacció del Partit Popular, el
canvi que es produirà el mes de maig serà de nou un govern
progressista que donarà resposta a aquesta demanda. Jo no en
tenc cap dubte. 

Ara em referiré estrictament a les esmenes presentades.
L’esmena RGE núm. 10697 fa referència al finançament per a
programes de tecnificació de judo i tennis a l’illa de
Formentera, una esmena que va ser presentada en els mateixos
termes al debat de pressuposts de l’any passat i que no va ser
aprovada, no va ser acceptada. Esperam que aquest any, i
després de constatar que la Direcció General d’Esports tendrà
un pressupost de més de 19 milions d’euros, que és un 4,5%
més que l’any 2014 i que específicament incrementa en un 6,8%
les seves transferències corrents que pugen a més d’11 milions
d’euros, increment que ve motivat, entre d’altres, principalment
per l’augment de programes de tecnificació. Per tant, estarem a
l’espera del resultat d’aquesta esmena per veure el grau
d’implicació d’aquest govern amb els esportistes de l’illa, una

demanda que es ve fent des de l’àmbit esportiu de Formentera
i que remarca aquests esports com a prioritat a l’hora de poder
accedir a programes de tecnificació. Són esports on destaquen
un nombre significatiu d’esportistes que estarien a l’etapa prèvia
de desenvolupament i perfeccionament per la qual passa el jove
esportista i els ajudaria a aconseguir els seus objectius. Per això,
necessitam, entre altres coses, més instalAlacions adequades i,
evidentment, la implicació de les institucions i entitats.

La triple insularitat que pateixen els residents de Formentera
fa que també els esportistes tenguin més dificultat per arribar a
programes de tecnificació fora de l’illa. 

Mirin, escoltin, els faig una proposta, i els la faig ara perquè
no tenc torn de rèplica, si vostès finalment no accepten aquesta
esmena els propòs una transacció, dediquin una dotació
pressupostària específica per als esportistes de Formentera que
es veuen obligats a sortir de l’illa per assistir a programes de
tecnificació i d’alguna manera poder palAliar els problemes que
ocasiona la triple insularitat. Ara esperaré, esperaré la seva
resposta. 

L’altra esmena presentada, la RGE núm. 10680, va
específicament per a l’illa de Formentera, però l’argumentació
de la defensa d’aquesta esmena es pot adaptar a la resta dels
consells insulars. Després de tres anys de govern i dos
consellers de Turisme seguim constatant els incompliments i la
falta de compromís de la seva conselleria amb la ciutadania de
Formentera. Segueixen vostès sense aprovar el decret que
permetrà desenvolupar la Llei d’ordenació dels transports
marítims de les Illes, d’importància, com havíem dit, cabdal per
a Formentera i han incomplert els seus propis compromisos en
el si de la ponència tècnica per al traspàs de la promoció
turística. 

Permeti’m una prèvia, jo, la veritat, estic alAlucinada i
sorpresa, absolutament sorpresa, després de sentir avui aquí el
conseller el que ha dit sobre el traspàs de promoció turística,
avui aquí. Vostè ho dóna per fet, això és una prepotència, quin
excés verbal vostè ha tengut avui aquí en aquesta tribuna, no té
cap acord ni un, ni un, no en té ni un.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per això torn a repetir que la presentació d’aquesta esmena
pretén garantir una dotació econòmica finalista per assignar al
Consell Insular de Formentera la quantitat suficient i justa per
a l’any 2015. Mentre no arribi aquest acord de traspàs, per poder
continuar amb les polítiques turístiques més properes a la
realitat i a les necessitats de Formentera i del seu teixit
empresarial, unes polítiques que juntament amb el consens de
tots els agents públics i privats i treballant especialment en la
millora i control de la imatge de l’illa i en la realització d’una
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promoció diferenciada que ha permès la creació d’un producte
turístic dirigit a segments molt concrets del mercat i ha
aconseguit fidelitzar el mercat i diversificar aquests altres. Un
traspàs que ja ha traspassat totes les dades compromeses pels
consellers de torn, totes, la darrera, i a pregunta d’aquesta
diputada, el conseller marcava el mes de juny per fer efectiva
aquesta transferència, però la realitat és que ens trobam en el
mes de desembre, a punt d’aprovar els pressuposts de la
comunitat, i ni hi ha pressuposts per a cadascun dels consells
insulars de forma individual, materialitzats en el traspàs, ni una
partida finalista en els comptes que vostès presenten. Un traspàs
que difícilment podrà ser efectiu aquesta legislatura malgrat les
proclames i bravates dels consellers de torn, que s’han passat
aquesta legislatura parlant d’herències. Els ha faltat un poc de
respecte per la feina feta de l’anterior govern i un molt
d’humilitat per la que vostès fan.

La realitat que ens trobam avui és que no tenim pressupost
específic per a cada illa. Vostès han presentat una proposta que
no l’accepten ni els seus companys, que tenen la responsabilitat
de gestionar els tres consells d’aquesta comunitat. El Consell de
Mallorca no accepta gestionar la promoció turística, ja li va bé
així, la seva aprovació la fa el Govern. Menorca i Eivissa s’han
mostrat molt crítics evidenciant que no donen per bona la
fórmula proposada pel Govern, una proposta que ni tan sols
presenta cap memòria econòmica que justifiqui la quantitat
determinada per a la transferència, i on el Govern es reserva
determinades funcions per continuar intervenint en aspectes
relatius a la promoció, quan l’Estatut marca que la promoció
turística és una competència pròpia dels consells i que podrà
exercir-la amb plena autonomia. 

El grau de descontent és tant que, per exemple, des de
l’executiu de Menorca han afirmat públicament i han advertit
que no acceptarà la promoció en els termes presentats, i són dels
seus. El Consell de Formentera es planteja rebutjar-la per injusta
i insuficient, Formentera és l’illa més perjudicada mentre no
s’apliqui un factor corrector adreçat a les illes més afectades pel
barem -no digui que no, Sr. Conseller, és així- que el Govern
unilateralment ha decidit. L’actual plantejament condemna l’illa
a la llarga a tenir cada vegada menys finançament, just a
l’inrevés que les altres illes. Inacceptable, perquè vostè posa en
perill un sector econòmic molt important per a la nostra
comunitat i per a Formentera de forma especial.

És cert que l’anterior executiu no va fer el traspàs, cert, però
almanco destinava una partida econòmica que anava a la
promoció diferenciada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, ha d’anar acabant.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Vaig acabant. ... demostrant la seva capacitat d’entendre la
problemàtica i palAliar les conseqüències a l’espera d’un traspàs
definitiu. 

Vostès, aquest govern, a dia d’avui i, la veritat, amb molt
escasses, per no dir-los que nulAles possibilitats de fer efectiu un
acord amb els consells insulars, fins i tot amb els que vostès
governen, per al traspàs de competències, amb vostès ni traspàs
ni convenis ni partides. Vostès són el partit del ni i del no,
rectifiquin, acceptin aquesta esmena que se’ns dubte impulsaria
la principal indústria de l’illa, si no ho fan deixaran molt
minvades les accions, la capacitat d’aquesta àrea i això ningú no
s’ho pot permetre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’exposició del diputat no adscrit, el Sr. Pastor i
Cabrer, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. D’una manera molt breu,
he presentat una sola esmena no perquè consideri que no era
necessari presentar-ne a altres seccions, però la veritat és que és
complicat presentar esmenes un sol diputat a totes les seccions
d’aquests pressuposts, però n’he presentada una puntual que
pens que fa molts d’anys que en parlam i que encara no s’ha fet
res, que és la rehabilitació dels magatzems ubicats en el Port de
Portocristo.

Ja hi va haver un compromís de l’actual portaveu, quan era
consellera la Sra. Cabrer, devia ser l’any 2005-2006, no sé quin
any era, i en l’actualitat està exactament igual. Ja hi ha una
ordre de fer, hi ha perill, crec que és una imatge molt dolenta
que donam als nostres visitants, però també als usuaris del Port
IB de Portocristo i, per tant, hem presentat una esmena per
intentar, com a mínim, la demolició i la reconstrucció, però
també acceptaríem qualsevol transacció que només es limitàs a
la demolició, que podríem parlar de 50.000 euros.

Un ja té la sensació quan ve aquí a debatre el pressupost de
pidolar, d’intentar a veure si aconseguim entre tots els grups que
avui hem presentat esmenes al pressupost aconseguir-ne alguna,
veure una miqueta de reacció per part del Govern, a més del
grup parlamentari que dóna suport al Govern per tal que alguna
d’aquestes esmenes que semblen que no signifiquen res puguin
ser aprovades, que, com a mínim, tendríem aquesta sensació que
ha valgut la pena la feina que hem fet durant aquests dies de
pressuposts.

La veritat és que l’actitud que hem vist avui matí, és veritat
que només hem començat, no és massa esperançadora i jo diria
que una mica decebedora. Ens agradaria, en aquest cas, que ens
aprovassin aquesta esmena. Si vostès al final decideixen no
aprovar aquesta esmena li demanaríem al conseller que
autoritzàs l’ajuntament que amb doblers propis de l’ajuntament
també pogués fer aquesta demolició i després passàs la factura
al Govern, que li hem demanat, però que tampoc no hem tengut
resposta.
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Pens que és una solAlicitud que aniria en bé de tots, vostès
fan reformes a tots els ports i crec que són reformes que queden
bé, jo crec que donen qualitat als ports, podem no estar d’acord
amb el tema de les privatitzacions, però sí és cert que a un lloc
tan emblemàtic en aquest cas, com és el Port de Portocristo, no
pot estar durant deu anys en una situació com la que està. Per
tant, demanaríem, en aquest cas, que s’acceptàs o bé aquesta
esmena o bé que, com a mínim, ens fessin una transacció, que
baixassin la quantia i que només fos per a la demolició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra de les esmenes. Té la paraula ara pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Gabriel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Avui matí en qualque ocasió no sabia si
estava en un camp de futbol o en el Parlament perquè duim poc
temps de debat de pressuposts i ens han dit prepotents,
manipuladors, hipòcrites, mentiders, agosarats, absolutistes,
obscurantistes, pocavergonyes i fins i tot, sense dir-ho
directament, puters. Exquisides paraules per defensar i
argumentar les esmenes de l’oposició. 

Bé, em pertoca contestar les 29 esmenes en deu minuts, cosa
que altres diputades tenen deu minuts per dues esmenes, i en
dediquen cinc per dir el que vol i cinc només per a les dues
esmenes. 

Contest al Grup Parlamentari Socialista, Grup MÉS i les
esmenes de la diputada no adscrita la Sra. Font i l’esmena del
diputat no adscrit Sr. Pastor, a la secció 12 del projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2015.

Començ amb les esmenes del Grup Socialista, esmenes RGE
núm. 10995, 11070, 10994, 11071 i 10849, referides al
programa 457A, de promoció i foment de l’esport. Sra. Sansó,
d’acord amb la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
la competència als consells insulars de l’esport, i l’article 11.c)
de la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears, correspon als
consells insulars la competència de planificar, fomentar i
executar els programes de l’esport escolar. Ja li vaig dir l’any
passat en resposta a una esmena igual, com vostè molt bé ha dit,
però veig que no em va escoltar. 

Pel que fa a les ajudes als clubs esportistes de les Illes
Balears, per als seus desplaçaments, la Conselleria de Turisme
i Esports ha publicitat al BOIB la corresponent convocatòria de
subvencions per ajudar als esportistes i clubs esportius per als
seus desplaçaments interilles. Seria convenient que, de tant en
quan mirassin el BOIB, la subvenció és del cent per cent del
cost dels trasllats, sigui en vaixell o sigui en avió, i es destinen
1.100.000 euros. 

Li donaré una altra dada més, la Llei 2/2002, del sistema de
finançament de serveis corresponent a cada consell insular té
caràcter de finançament incondicional per al conjunt de les
matèries transferides als consells insulars. En data 20 de
novembre d’enguany, no fa ni un mes, es va publicar al BOIB
el concurs públic per a la contractació del servei per a
l’organització dels trasllats i allotjaments dels esportistes en
edat escolar que participen en els campionats de les Illes Balears
2015, amb un import de licitació de 189.372 euros. 

És a dir, que si haguessin revisat bé el pressupost de
Turisme proposat per al 2015 haguessin vist que les partides
previstes per a subvencions i que permeten mantenir les
competicions esportives a les Illes Balears són, a més de les que
ja he comentat, 100.000 euros per trasllat de material, 200.000
euros per a trasllat de fora de les Illes, suport a esdeveniments
esportius 160.000 euros, per a esportistes destacats 450.000
euros, els clubs esportius 600.000 euros i per a programes de
tecnificació esportiva 1.096.000 euros, suficient per donar tots
els serveis. No han fet bé els deures, Sra. Sansó.

Les esmenes RGE núm. 11072, 10909, 10803, 10804 i
10805 referides al programa 514B, de gestió de les instalAlacions
portuàries, comentar-li que el programa 514B correspon a
l’abonament de la quota del préstec associat a la construcció del
dic de Son Blanc, un dic que gràcies a la seva gestió es va
duplicar el seu cost, per cert. Ports Illes Balears ja té prevista
una inversió superior a 3,5 milions d’euros pels mateixos
conceptes al Port de Ciutadella. Pel que fa al Port de Sant
Antoni de Portmany a Eivissa, abans de realitzar el pla d’usos
de Sant Antoni, s’ha de desenvolupar el pla anual de Ports de les
Illes Balears. La proposta per al Passeig Marítim de Fornells, a
Menorca, primer, no hi ha disponibilitat econòmica per afrontar
aquesta inversió i creim que no és estrictament necessària per a
l’explotació del port.

En referència a noves rutes i freqüències aèries en
temporada baixa, si el seu company que té ben prop de files, que
presumeix de saber tant de ports i d’aeroports, l’ha assessorada
per presentar aquesta esmena, com es diu en l’argot futbolístic
li ha ficat un gol per tota l’esquadra.

Els comitès de ruta dels aeroports de Palma a Menorca i
Eivissa tenen com a objectiu l’obertura de noves rutes
especialment en temporada baixa. En breu aprovaran el seu pla
biennal d’actuació per als anys 2015-2016, aquests comitès
estan compostos per representants de l’Estat, AENA i Delegació
de Govern, de la CAIB representada per la Conselleria de
Turisme i Esports, consells insulars, ajuntaments i Cambres de
Comerç, són òrgans de consulta i proposta i per cert, els
membres que composen aquest comitè no reben cap tipus de
dietes ni indemnització com sí passava amb el pacte de progrés
en segons quins comitès. Tornaran els doblers d’aquestes
dietes? No ho crec.

En referència a les esmenes RGE núm. 10992, 10850,
10993, 10808, 11074, 10851, 10848 i 10852 referides al
programa 715, d’ordenació del sector i redefinició del model
turístic, un altre cop demostren que no escolten al Ple ni a les
comissions de Turisme, quan es va parlar del traspàs als consells
insulars per adquirir les funcions i serveis en matèria de
promoció turística, perquè si haguessin escoltat no presentarien
aquestes esmenes. 
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Hi ha uns tràmits a fer per realitzar la transferència de
competències als consells insulars, concretament onze passes
que per qüestió de temps no comentaré ni anomenaré i per
suposat, el primer que s’ha de fer és que es publiqui el
corresponent decret de transferències per poder realitzar la
modificació de crèdit a la secció 32, d’ens territorials, i no a la
secció 12, de turisme. I pels crèdits que finalment determini el
decret de transferències, per al seu coneixement, l’Escola
d’Hoteleria té competència a totes les illes i s’ha dotat amb
100.000 euros. Per tant, les inversions proposades per l’Escola
d’Hoteleria sí aniran endavant i el Pla d’acció de promoció
turística de 2015 inclou totes les accions proposades a natura i
patrimoni.

Pel que fa a les esmenes RGE núm. 10846 i 10847, a la
secció C03, referides a la millora d’infraestructures turístiques,
són els ajuntaments els que presenten les propostes que
consideren adients, com haurien de saber. 

Per tot el que li he argumentat no donarem suport a cap
esmena del Grup Socialista.

(Remor de veus)

Amb referència a les esmenes del Grup MÉS, RGE núm.
11269 i 11271, referides al programa C00A, per a nous
programes i no classificats, li he de dir, Sr. Abril, que em
sorprèn -em sorprèn venint de vostè- que no sàpiga que el pla
estratègic vigent actualment és el Pla integral de turisme 2012-
2015 i en les properes setmanes s’aprovarà el Pla integral 2015-
2025, uns plans fets amb mitjans propis que no costen ni un
euro als ciutadans, igual que la finestra turística.

L’esmena RGE núm. 11271, referida al programa 457A,
promoció i foment de l’esport, prengui com a resposta la que he
donat al Grup Socialista a una esmena que és igual a la del seu
grup.

A l’esmena RGE núm. 11267, referida al programa 511E, de
gestió del transport aeri i marítim a les Illes Balears, per a un
estudi sobre la creació d’una companyia aèria, Sr. Abril, jo no
m’ho crec, jo no em crec que vostè ho defensi, crec que també
li han ficat un gol perquè que vostè defensi aquesta proposta no
quadra per a res. Sap perfectament que el sistema aeronàutic
espanyol dins el marc de la Unió Europea es regeix per la lliure
competència tant en el seu funcionament com en el marc de la
creació de companyies aèries. Per tant, la creació de companyies
ha d’anar liderada per la iniciativa privada. No serà un govern
del Partit Popular qui doni suport a una iniciativa que està fora
de tot sentit comú. Els diners dels contribuents hi són per a
altres coses més necessàries.

Esmena RGE núm. 11266, referida al programa 514B, de
gestió de les instalAlacions portuàries, li he de dir que Ports Illes
Balears ja té prevista una inversió de més de 7,5 milions d’euros
per millorar les instalAlacions i els serveis portuaris.

Esmena RGE núm. 11268, referida al programa 715C,
d’ordenació del sector i redefinició del model turístic, el servei
d’inspecció ha incrementat els seus recursos humans per a l’any
2015. Per tant, entenem que és suficient per desenvolupar les
tasques del departament.

Per tot l’argumentat no donarem suport a les esmenes
presentades pel Grup MÉS.

Esmenes presentades per la Sra. Font, la qual ha dedicat cinc
minuts del seu temps perquè ha tengut cinc minuts més per
parlar d’altres coses que no eren esmenes, RGE núm. 10680,
referida a ordenació del sector i revisió del model turístic, Sra.
Font, dues esmenes que presenta i fan figa. La quantitat que
proposa per al traspàs de funcions i serveis de competència de
promoció turística del Consell Insular de Formentera per al
2015 és de 644.135 euros que arribarà a 735.449 euros a l’any
2017, per tant, si s’accepta el traspàs de les funcions i els
serveis, aquesta esmena no té cap sentit.

I l’esmena RGE núm. 10697, referida a Fundació per
l’esport balear, Sra. Font, aquesta esmena és una clàssica, una
esmena roquera d’aquestes que mai no moren, d’aquestes que
fan diputats poc productius de copiar i aferrar, i li ho he de dir
així, per dues esmenes que presenta. La resposta és la mateixa
que li vaig donar l’any passat.

No donarem suport a cap de les dues esmenes.

(Remor de veus)

Sr. Pastor, la seva esmena RGE núm. 11123, referida al
programa 514B, de gestió de les instalAlacions portuàries, no li
donarem suport perquè el programa 514B, com ja he comentat
abans, correspon a l’abonament de la quota del préstec associat
a la construcció del dic de Son Blanc. La realització dels
magatzems de Portocristo no es considera una obra estrictament
necessària per a l’explotació del port. 

A Portocristo es farà una inversió, supòs que vostè ho deu
saber, de 163.634 euros consistent en el recalci del moll des
Riuet. Per tant, no donarem suport a la seva esmena.

Vull acabar la meva intervenció donant l’enhorabona al
conseller de Turisme i a tot el seu equip, heu fet, estau fent i
esper que continueu fent tan bona feina en la propera legislatura.

(Remor de veus)

Com a treballador del sector turístic que som estic molt
orgullós de com s’han fet les coses i la feina a la Conselleria de
Turisme i, senyors i senyores diputat, Sr. Conseller, el turisme
i el sector turístic a les Illes Balears va pel bon camí.
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I m’he apuntat una darrera cosa: si no tenguéssim els
hotelers que tenim i el sector especialitzat que tenim els hauríem
d’inventar.

Moltes gràcies, presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començam les
votacions del plenari del Projecte de llei RGE núm. 10146/14,
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2015. Votarem l’articulat i les seccions 11
i 12 que hem vist avui matí.

Començam el debat número 1 a l’articulat del dictamen del
projecte de llei. Faríem una votació separada de l’esmena RGE
núm. 10704 del Grup Parlamentari Socialista. D’acord? Votam
l’esmena RGE núm. 10704 del Grup Parlamentari Socialista.
Començam. Votam. 

Queda aprovada per 58 vots a favor.

Ara farem votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 10703, 10726, 10728, 10751 i 10758/14.
Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 19 a favor, i 6
abstencions.

Si cap grup no demana votació separada es farà votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista RGE
núm. 10720, perdó, de la 10705 a la 10720, de les RGE núm.
10722, 10723, 10724, 10725, 10727 i 10729, des de la 10730 a
la 10750, de la 10752 a la 10757 i de la 10759 a la 10761/14.
Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Ara tenim votació separada de l’esmena 11154 que s’ha
transaccionat, no sé si puc entendre que està aprovada per
assentiment, o passam a la votació? Està... d’acord, entenem que
l’esmena RGE núm. 11154 transaccionada queda aprovada per
assentiment.

Tot seguit si cap grup no demana votació separada es farà la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS
que són des de la RGE núm. 11130 fins a l’11166/14, tenint en
compte que s’ha de llevar l’11154 que ja s’acaba de votar.
Passam a la votació.

Ah, sí?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, el nostre grup demana votació separada de
l’esmena RGE núm. 11132.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò seguidament passam primer a votar l’esmena
RGE núm. 11132 del Grup Parlamentari MÉS. Passam a la
votació. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra; 19 abstencions, i 6 a
favor.

Ara passarem a la votació de la resta d’esmenes, de la RGE
núm. 11130 fins a l’11166 tenint en compte que ja s’han votat
l’11132 i l’11154, és a dir, la resta. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Seguidament es procedeix a la votació dels articles i
disposicions als quals es mantenen esmenes que són el títol I,
els articles 6 i 7, denominació del capítol 4, l’article 9, el títol II,
l’article 10, el títol III, els articles 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 29 i 31, el títol IV, els articles 34 i 38, el títol
V, l’article 42, la disposició addicional segona, la disposició
derogatòria única, les disposicions finals primera, segona,
cinquena, setena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena i
l’exposició de motius. Començam la votació. Votam.

Queden aprovats per 32 vots a favor; 25 en contra.

Tot seguit sotmetrem a votació conjunta les normes a les
quals no es mantenen esmenes i que són denominació del
projecte de llei, denominació dels capítols 1,2 i 3 del títol I,
articles 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 11, denominació dels capítols 1 i 2 del
títol III, articles 14, 19, 27, 28 i 30, denominació dels capítols
1 i 2 del títol IV, articles 32, 33, 35, 36, 37, 39 i 40,
denominació del títol VI, article 41, denominació del títol VII,
disposicions addicionals primera, tercera, quarta, cinquena,
sisena i setena, disposició transitòria única, disposicions finals
tercera, quarta, sisena, vuitena, novena, desena i onzena. Passam
a la votació. Votam.

Queden aprovats per 35 vots a favor i 23 abstencions.

Votacions dels annexos 1 al 21. Passam a la votació. Votam.

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

Esmenes presentades a les seccions i entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària, debat número 2 de
totalitat, agrupació de la secció 11, Vicepresidència, Conselleria
de Presidència, a les seccions i entitats afins. Passam a la
votació. Votam.

Queden rebutjades per 36 vots en contra i 22 a favor.

Debat número 3, de globalitat, agrupació de la secció 11,
Vicepresidència, Conselleria de Presidència...
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(Remor de veus)

... amb les seccions...

(Continua la remor de veus)

Perdó, deman un poc de silenci.

Debat número 3, de globalitat, agrupació de la secció 11,
Vicepresidència, Conselleria de Presidència, amb les seccions
i entitats afins. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Debat número 4, de totalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Debat de globalitat, agrupació de la secció 12, Conselleria
de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS, RGE
núm. 11268, 11269 i 11271/14. Passam a la votació. Votam. 

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 20 abstencions, i
5 a favor.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS RGE
núm. 11265, 11266 i 11267/14. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Passam a la votació de les esmenes de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló, les RGE núm. 10680 i la 10697.
Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Votació de l’esmena del diputats no adscrit Sr. Pastor i
Cabrer, la RGE núm. 11123. Passam a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor.

(Remor de veus)

Senyors diputats i senyores diputades, si els sembla farem
una interrupció d’una hora, ara són les tres i deu, podríem
començar a les quatre i deu, si els sembla, perquè a les quatre
em sembla un poc just...

(Se senten veus que diuen “a les quatre i quart”)

...a les quatre i quart? A les quatre i quart. 

Començarem a les quatre i quart amb el debat número 9.
Gràcies.
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