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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bel Busquets substitueix Antoni Reus. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miguel Jerez substitueix Rafel Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més? Idò seguim.

L’ordre del dia d’avui consisteix...

M’indica la vicepresidenta que hi ha alguna substitució més.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

No, en realitat no ens substituïm ens complementam, per

això ens hem assegut junts. No, simplement dir-li, Sr.

President, que compartirem...

(Remor de veus i rialles)

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Està molt bé que aquesta Comissió d’Hisenda comenci així

i esper que aquest esperit es mantengui al llarg de totes les

compareixences.

Bé, l’ordre del dia d’avui...

Què em diu, Sra. Vicepresidenta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ah, som substitut jo? Pensava que era titular. Vostès ho

saben més que jo. El Sr. Melià, a més amb molt de gust, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Tenim clar per tant, qui substitueix qui?

Sra. Lletrada, ho té clar vostè, què és l’important?

Continuam.

Compareixença del conseller de Presidència per

informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2016.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença del

conseller de Presidència, per tal d’explicar els pressuposts de

la seva conselleria per a l’any 2016, RGE núm. 8181/15.

Assisteix el conseller de Presidència, Sr. Marc Pons i Pons,

acompanyat de la Sra. Teresa Suárez Genovard, secretària

general; del Sr. Josep Enric Claverol i Florit, director general

de Coordinació; de la Sra. Margalida Font i Aguiló, directora

general de Relacions Institucionals i Acció Exterior; de la Sra.

Beatriu Gamundí i Molina, directora general de Relacions amb

el Parlament; de la Sra. Rosa Cursach i Salas, directora de

l’Institut Balear de la Dona; i de la Sra. Carol Marqués, cap de

Gabinet.

Té la paraula el Sr. Conseller per fer l’exposició oral sense

limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Aquests són els primers pressuposts del nou Govern, uns

pressuposts que tenen com a objectius fonamentals permetre

tant el retorn dels drets de la ciutadania perduts, com la

recuperació dels serveis públics més bàsics, que durant quatre

anys van ser deliberadament retallats. 

Com saben, el pressupost del 2016 per a la comunitat

autònoma de les Illes Balears és de 4.240 milions d’euros, el

que representa un increment del 5% respecte dels pressuposts

del 2015. Aquests pressuposts representen en coherència amb

els resultats electorals de les passades eleccions autonòmiques

i donant compliment als acords de governabilitat, signats pels

diferents partits que van fer possible el govern del canvi,

aquests pressuposts representen la primera passa per al gir

social cap a l’esquerra i la recuperació dels drets perduts i de

tots aquells serveis bàsics que han estat víctima de la voracitat

de les retallades practicades al llarg dels passats anys.

Aquests són, en essència, uns pressuposts per a la gent, per

a tota la gent. I aquest és el primer compromís del nou govern.

El més urgent d’un nou equip unit d’un sol equip, ser al costat

de la societat, de tothom, dels que ara ho passen pitjor i han

perdut l’esperança, dels que lluiten cada dia perquè les coses

vagin millor, dels que aspiren a construir un model productiu

que doni noves oportunitats, des de la innovació, el

coneixement, les noves tecnologies, de tots aquells que

implicats en els diferents sectors productius empenyen fort per

moure el país.

Aquest és un govern que compleix amb la seva paraula, no

tenc cap dubte que els pressuposts per a 2016 són els millors

pressuposts possibles, ateses les rígides limitacions de deute i

de dèficit que tan durament condicionen la seva redacció,

perquè d’ells se n’extreu el compliment de les premisses

demanades pel canvi ciutadà, expressat a les urnes de dia 24 de

maig. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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Així, aquests pressuposts ajunten tres vectors clau:

l’equilibri, l’esforç i la redistribució de la riquesa. Aquest és al

meu parer, senyores i senyors diputats, l’escenari, les

coordenades generals en què es mouen i en què s’han elaborat

els pressuposts de la comunitat autònoma per a 2016. 

En altres paraules, aquests pressuposts volen recuperar

justícia social, tornar a la normalitat i per açò és necessari

destinar més recursos a aquells que més ho necessiten. Així

hem donat protagonisme a l’Educació que ha rebut un

increment d’un 5%; a Salut que ha vist augmentada la seva

partida en un 6%; a Treball i a recerca activa de feina amb un

augment del 21%; i als Serveis Socials amb un increment del

14% respecte dels pressuposts de l’any anterior. Més recursos

per a uns millors serveis públics, per atendre millor la

ciutadania, per enfortir l’estat del benestar, per reduir distàncies

entre ciutadans i apropar iguals oportunitats a tothom, sense

distincions. 

I no només des del Govern, sinó també des dels consells

insulars, els quals com a part fonamental de les institucions de

la comunitat autònoma amb competències pròpies, tant

estratègiques com els serveis socials, el transport terrestre o

l’ordenació territorial, necessiten també de millors dotacions

econòmiques si el que pretenem és arribar a tots els ciutadans.

Per açò mateix vull valorar de manera destacada l’augment

corresponent a les transferències dels consells insulars, amb la

finalitat que estiguin millor dotats i que puguin fer feina illa a

illa amb proximitat. El finançament dels consells ha augmentat

un 11%, 30 milions d’euros més, una dotació que ajudarà al

foment de les polítiques socials per part de les quatre

institucions insulars.

D’igual forma també vull destacar les aportacions del

Govern a la capital, a Palma, que arribaran als 38 milions no

només per fer front a la Llei de capitalitat, sinó també per

assumir despesa i inversions. Una vegada més, aquestes

aportacions estan en la línia ideològica del Govern, que pretén

amb aquesta idea ajudar i donar suport a totes les institucions

perquè elles també treballin per al bé comú. 

I els pressuposts de la Conselleria de Presidència beuen i

fan seus els principis i els criteris sobre el que s’ha dissenyat el

projecte de pressuposts que fou aprovat el passat dijous, els ho

explicaré amb tot el detall i rigor possible.

El pressupost de la Conselleria de Presidència és de 20,5

milions d’euros, el que representa un 14,64% menys que a la

legislatura anterior. Ja he mencionat que aquest govern és un

sòlid equip, una sòlida formació. Els nostres recursos han estat

reestructurats i redistribuïts per tal que siguin més eficients i

arribin en forma de polítiques públiques a més gent. La

justificació d’aquest descens pressupostari radica que la

Conselleria de Presidència ha cedit tant els seus recursos com

el protagonisme de la gestió pública a les conselleries i

organismes que fan possible aconseguir les noves prioritats del

govern del canvi. 

Com ja he apuntat abans i fent un símil esportiu, tots

formam part d’un mateix equip, tots estam implicats en un

projecte comú, el nou govern i la ciutadania, que beneficia el

conjunt de la població de les Illes Balears. Els objectius

comuns, senyores i senyors, davant els específics de cada

conselleria. Cada jugador aporta el millor en el terreny de joc,

però sempre pensant en el conjunt, en la coordinació dels

membres de l’equip. I el rol d’aquesta conselleria dins l’equip

no és ni el d’invertir, ni el de prestar serveis directes a la

ciutadania, sinó el de coordinar una acció de govern que

garanteixi els millors serveis possibles als ciutadans. Els

nostres pressuposts globals de la conselleria han experimentat

així una baixada del 14,64%, una davallada notable, però que

no desdibuixa el nostre projecte comú de govern. És més, hem

fet un esforç important per a la racionalització de la despesa i

la reestructuració del nostre departament. 

La justificació d’aquest descens pressupostari radica que la

Conselleria de Presidència ha cedit tant els seus recursos com

el protagonisme a aquelles conselleries que faran possible les

noves prioritats del govern del canvi. 

Els capítols que més han davallat són els capítols 1 i 2,

corresponents a personal i a despeses generals. Quant al primer,

al capítol de les persones, dels treballadors, s’han traspassat

treballadors a altres conselleries i d’altra banda també s’han

desdotat places que no estaven cobertes. Amb aquest esforç de

racionalització, el capítol 1 ha davallat un 8%, tot incloent

l’augment de l’1% del sou de funcionaris de la CAIB per al

proper exercici.

Quant a les despeses generals, les fixades en el capítol 2,

que inclouen dietes, hores extra, material d’oficina, despeses,

electricitat, tot allò que suposa capítol 2, hi haurà un estalvi del

12%, gràcies al Pla d’optimització de recursos que impulsarà

l’eficiència i la bona gestió dels recursos disponibles. Aquest

pla d’optimització de recursos permetrà en primer lloc millorar

l’eficiència energètica a totes les dependències adscrites a

Presidència i a la Conselleria de Presidència; en segon lloc, una

reorganització de la feina per aconseguir una disminució en les

hores extra; i finalment hem donat al personal instruccions d’ús

responsable de béns i serveis.

Aquesta reducció de les partides dels capítols 1 i 2 no podrà

traslladar-se en igual mesura i en igual proporció als capítols 4

i 6, ja que el 80% d’aquestes partides es destina a donar

resposta a despeses ja compromeses. Açò són els convenis

plurianuals i altres compromisos que continuaran vigents l’any

que ve. D’aquests en vull destacar els següents. En primer lloc

l’aportació del Govern al Projecte Home, que queda fixat en

2,1 milions d’euros, obeint el compromís que té aquest executiu

en la lluita contra la drogodependència i que es troba ubicada

aquesta partida en concret a la Conselleria de Presidència, però

també es mantenen els 60.000 euros per al Patronat del

Santuari de Lluc i 108.000 per a la PIMEM. La quota per a

l’Euroregió queda en 50.000 euros i la dotació del Comitè de

Regions Perifèriques de la Mediterrània es xifra en 25.000

euros. Finalment, el pressupost assignat a la Fundació Escola

de Pràctica Jurídica és de 20.000 euros.

Aquests compromisos fan que la conselleria tengui un

marge de maniobra molt petit, unes partides disponibles

escasses, les necessàries en qualsevol cas per assegurar la

transversalitat d’aquest govern. A més dels canvis de les

dotacions dels capítols, s’unifica, seguint els criteris de

transparència i eficiència, la unitat de gestió econòmica de
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Presidència i la de la Conselleria de Presidència. En altres

paraules, la secretària general de la Conselleria de Presidència

assumirà la gestió conjunta. Açò permetrà que hi hagi més

eficiència administrativa de recursos, tant de Presidència com

de la Conselleria de Presidència. I vull deixar-ho clarament

remarcat, som conscients que estarem menys dotats

econòmicament, però no hi estarem ni en ambició, ni en

exigència per a l’acompliment amb el cor de la nostra missió.

Els pressuposts que hem aprovat asseguren el perfecte

funcionament de les competències que tenim encomanades i

que cada direcció té l’encàrrec d’executar. Així ho farà la

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior,

amb els objectius de reforçar les relacions del Govern amb els

consells insulars i d’impulsar l’acció exterior, per tal de

recuperar el protagonisme que les Illes haurien de tenir a

l’Estat, a la Unió Europea i a la Mediterrània.

Quant al primer eix d’actuació en aquesta direcció general,

les relacions amb els consells, la tasca del Govern estarà

orientada a incrementar l’autonomia financera dels consells

insulars i per aquest motiu han crescut, ja ho deia abans, un

11% les transferències als consells insulars. A més del vessant

financer, la Direcció General de Relacions Institucionals

treballa en el reforçament del nivell competencial dels consells

i en aquest sentit fa feina per facilitar la creació de comissions

de feina, com ara la Llei de consells insulars, la de residus

sòlids o la d’emergències. Emperò els fòrums principals de

treball per a l’impuls dels consells, són les conferències de

presidents i les comissions mixtes de transferències entre

Govern i consells insulars.

Quant a l’acció exterior, un dels nostres objectius serà dotar

la nostra comunitat del protagonisme que li pertoca en el seu

paper central de la Mediterrània i aconseguir el reconeixement

de la insularitat com a circumstància que s’ha de tenir en

compte a l’hora de prendre decisions, per tal de compensar-ne

adequadament els costos derivats. En aquest sentit, la feina

d’aquesta direcció general estarà orientada a instar els

organismes europeus en la definició de criteris específics per

finançar adequadament les Illes, no prenent únicament criteris

econòmics o de llunyania, sinó també la condició d’arxipèlag,

la població flotant, el grau de protecció ambiental, les

limitacions de connectivitat, etc. No es tracta únicament de

millorar algunes partides econòmiques, sinó que les Illes

tinguin un tracte específic i estable. Aprofitarem, de fet, que

Malta assumirà la presidència del Consell de la Unió Europea,

per treballar conjuntament amb altres regions insulars

mediterrànies i instarem organismes com el Comitè de Regions

i la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa,

per analitzar amb detall els costos d’insularitat dels arxipèlags.

Per exemple, aquest divendres seré a l’Assemblea de la CRTM

que té lloc a Florència, on posaré damunt la taula les prioritats

en matèria de connectivitat en els arxipèlags d’Europa.

Altres partides pressupostàries d’aquesta direcció general

van dirigides també a reforçar els lligams a la cooperació amb

altres administracions i ens públics amb presència a les Balears,

molt especialment tot el cos consular i a la celebració per

suposat, de la Diada de les Illes Balears, que manté exactament

la mateixa partida que hi havia per a l’any anterior. 

Reforçar les relacions, cercar consensos i impulsar la

democràcia és també objectiu de la Direcció General de

Relacions amb el Parlament. El paper d’aquest departament és

cabdal en el context polític actual. Com saben i han pogut

comprovar, la cambra autonòmica, escenari d’una pluralitat

política i al mateix temps molt fragmentada, que mai abans no

s’havia vist en aquesta comunitat; la cambra ha experimentat un

creixement d’activitat important, circumstància que ha fet que

el Govern dediqui més esforços i més recursos a l’activitat de

coordinació amb el Parlament. Conscients que, a més, el

Parlament també tindrà per a l’any que ve noves funcions

atribuïdes. En aquest sentit, el Govern preveu en aquests

pressuposts el traspàs de recursos financers necessaris perquè

el Parlament de les Illes Balears pugui crear l’Oficina

Anticorrupció, a la qual està previst que hi vagin 200.000

euros, tal com va anunciar la presidenta de la cambra.

Precisament la llei que la regula està a punt de començar la

seva tramitació legislativa. Aquest organisme ha de dependre

del Parlament per garantir la seva imparcialitat. No és precís -

crec- tornar insistir en la importància que té la fiscalització de

les males pràctiques polítiques públiques, un autèntic problema

dins el nostre sistema polític que amb la creació d’aquesta

oficina penjant del Parlament, pretén poder-hi fer front.

Un altre aspecte important d’aquesta conselleria són els

Serveis Jurídics que es mantenen estables. El seu pressupost no

ha crescut i en canvi, sí que ho ha fet i ho continuarà fent la

seva eficiència gràcies a la nova estructura que s’ha aprovat. A

més, és necessari recordar que l’Advocacia de la comunitat, de

qui depèn l’Institut d’Estudis Autonòmics, és l’encarregada de

defensar els interessos de la comunitat i també és destacable la

seva funció consultiva en l’elaboració i la tramitació

d’iniciatives legislatives del Govern. Totes les tasques queden

absolutament garantides.

També és important ressenyar que a partir de dia 1 de gener

de 2016 se’ns incorporarà, seguint aquest mateix criteri, a la

Conselleria de Presidència, l’Institut Balear de la Dona, per tal

de permetre l’adhesió d’aquest organisme autònom a la

Conselleria de Presidència, s’ha inclòs a la Llei de pressuposts

la modificació de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de creació de

l’Institut Balear de la Dona. Hem de recordar que la conselleria

té encomanada la competència d’impuls normatiu en matèria

d’igualtat. En aquest sentit la Direcció General de Relacions

amb el Parlament i l’Institut Balear de la Dona ja treballen

conjuntament amb el procediment normatiu prelegislatiu, per

aprovar l’avantprojecte de llei d’igualtat entre homes i dones de

les Illes Balears. 

Precisament l’Institut Balear de la Dona ha incorporat una

partida de 35.000 euros per a la creació de l’Observatori

d’Igualtat, previst a la nova norma. Recordem que aquest

organisme té com a finalitats bàsiques elaborar i executar les

mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de

la dona i l’home, impulsar i promoure la participació de la dona

en tots els àmbits i eliminar qualsevol forma de discriminació

de la dona a les Illes Balears.. Atès que aquest govern aposta

decididament per la igualtat de gènere i la recuperació dels

drets de la dona, el pressupost d’aquest organisme és l’únic que

realment trobaran a tots els pressuposts que ha pujat en aquests

pressuposts de 2,5 milions a 2.600.000 euros, el que suposa un

increment d’un 3,87%, una decisió presa en coherència amb el
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plantejament general d’aquests pressuposts que persegueixen

l’empara als que més ho necessiten. Entre d’altres polítiques

l’Institut Balear de la Dona ha previst subvencions a

associacions de dones perquè entenem que l’incentiu al teixit

associatiu redundarà en la igualtat de gènere i aquest en la

prevenció de la violència de gènere.

D’altra banda, una direcció que també s’ha vist reforçada és

la Direcció General de Comunicació que serà l’encarregada de

disposar les eines necessàries i de garantir la coherència en els

missatges de govern per tal d’aconseguir la màxima

professionalitat, eficiència i transparència en la comunicació.

Aquests criteris serviran en primer lloc per garantir un

missatge únic de govern; en segon lloc, per fer que la

informació de servei públic arribi a la ciutadania de la forma

més ràpida i eficient; en tercer lloc, per aconseguir estalvis en

la contractació d’espais publicitaris, i finalment, per donar un

servei de suport a cada conselleria. A més, aquesta direcció

general destinarà recursos a la modernització dels sistemes

informatius del Govern com ara sistemes i canals informatius,

com la pàgina web que l’haurem de reformular perquè ja té

molts d’anys, nous sistemes de gestió documental i el

reforçament de la comunicació digital, tot plegat una

reconversió tecnològica que consideram imprescindible.

I, per últim, la direcció general de caràcter transversal en el

Govern i d’importància cabdal és la Direcció General de

Coordinació, cal recordar que la funció fonamental de la

Conselleria de Presidència és precisament coordinar l’acció de

govern i facilitar la feina conjunta i el consens, per tal de

garantir que el programa polític i els compromisos signats es

duguin a terme. Idò bé, aquesta és precisament l’escomesa de

la Direcció General de Coordinació, que continua disposant de

la mateixa partida pressupostària que a l’any anterior i

prioritzarà la seva activitat en tres grans blocs: coordinar i fer

el seguiment de l’acció de govern per aconseguir els

compliments dels Acords de governabilitat, intentar no perdre

les inversions estatals a les Illes Balears ja compromeses en

concepte d’inversions estatutàries i colAlaborar amb tots aquells

departaments del Govern l’acció dels quals impliquen una

coordinació entre diferents departaments del Govern a causa

del seu caràcter transversal de la matèria.

Amb la Direcció General de Coordinació es completa idò

el dibuix de la Conselleria de Presidència, la missió de la qual

-insistesc- és facilitar la coordinació i la comunicació del

Govern per tal de complir els Acords de governabilitat. Si

aconseguim que el Govern en acabar aquesta legislatura hagi

acomplert tots els compromisos dels Acords de governabilitat,

la feina de la Conselleria de Presidència haurà estat un èxit.

I acab ja, senyores i senyors, acab ja recordant que aquestes

són les xifres, més ajustades per a la nostra conselleria, però

més amples per a altres conselleries com la de Serveis Socials,

la de Salut, la d’Educació o la de Treball, feim feina de manera

colAlegiada en àrees d’objectius superiors i açò és el

vertaderament important. Els ciutadans ens varen triar i ara hem

de respondre, vàrem signar els Acords de governabilitat i els

complirem, i jo, com a conseller, faré tota aquella feina que

sigui necessària perquè el Govern en la seva diversitat i el

Parlament amb tota la seva complexitat facin feina junts per

buscar un futur millor per a tots els ciutadans de les Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

uns suspensió de la sessió o si podem continuar... Entenc que

podem continuar? Bé, idò passam a les preguntes de cada grup

parlamentari. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.

Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades o bé contestar individualment després

de la intervenció de cada portaveu, segons he comentat amb el

Sr. Conseller abans d’iniciar la sessió, la preferència és fer-ho

globalment. Per tant, començam les intervencions per grups

parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.

Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes i benvingut, Sr.

Conseller, benvinguda que faig extensiva també al personal que

avui l’acompanya en aquesta compareixença parlamentària.

Avui ens hagués agradat parlar de moltíssimes coses més de

les que vostè ha esmentat, que no són poques, però sí que és

cert que no ho podem fer perquè en la seva conselleria en

relació amb la conselleria de la legislatura passada ha minvat,

ha minvat moltíssim, avui té manco responsabilitats, avui és

més magra la conselleria, avui no tenim ni Multimèdia, ni

Centre Balears Europa, ni IB3, ni Cooperació i Immigració, és

cert que s’han traslladat a altres àmbits de govern i avui vostè

no ho gestiona, en la legislatura anterior se’ns criticava que

aquesta conselleria era una conselleria que no gestionava, no sé

avui què li hauríem de dir a vostè, avui es tracta bàsicament

d’una conselleria administrativa, una conselleria burocràtica, un

poc més i es queda vostè quasi sense conselleria, però bé.

En qualsevol cas, anirem per feina i amb pocs trets, li vull

dir una mica el que hem detectat en relació amb aquest

pressupost, és cert que vostè comenta que minva un 14,64%,

precisament per això perquè moltes de les qüestions han estat

cedides, el protagonisme s’ha assumit en altres àmbits i aquesta

davallada nosaltres evidentment nosaltres la celebram també

com no pot ser d’altra manera.

Però ens agradaria també que ens explicàs una sèrie de

qüestions pel que fa a les xifres que es despleguen en aquest

pressupost i en particular en el que fa referència al Gabinet de

Presidència al programa 121A, als Serveis Generals de la

Presidència del Govern hi ha un apartat que és el de

retribucions en alts càrrecs, retribucions en alts càrrecs, on sí

que és cert que hi ha un increment, un increment important en
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relació amb el pressupost anterior on es passa de 119.050 euros

a 174.232 euros, això entenem que és la contractació de més

personal precisament per fer front als Serveis Generals de la

Conselleria de Presidència del Govern, qüestió que m’agradaria

que efectivament vostè ens aclarís i si pogués confirmar que hi

ha, evidentment, més personal en aquest sentit.

En relació amb l’apartat 76 del mateix programa, que fa

referència a les corporacions locals, crec que és important estar

al costat de les entitats bàsiques de participació política com

són els ajuntaments, la primera línia, les primeres files, aquí

veim que vostès hi destinen 30.000 euros i el pressupost de

l’any 2015 atribuïa precisament a aquesta partida un total de

119.400 euros. M’agradaria, Sr. Conseller, que m’explicàs

aquesta davallada d’on ve, crec que els ajuntaments el que sí

que és cert que necessiten és un important suport per part de

l’administració jeràrquicament superior, en el consell insular

(...), sinó també el Govern de les Illes Balears.

Pel que fa referència a la Secretaria General de la

Conselleria de Presidència al programa 121B veim que

efectivament hi ha un increment important, es passa de 120.000

euros, 120.900 euros a 218.000 euros, estudis i treballs tècnics,

si vostè pogués explicar aquest increment de 120.000 a 218.000

euros. I també dins el mateix programa, a l’apartat 230, es parla

de dietes, locomoció i trasllats, és molt cridanera la xifra

perquè evidentment passam, en qüestió de dietes, documentació

i trasllats, d’una xifra de 97.676 a una xifra de 215.000 euros,

no?, podríem dir que és un 120, un 130% aproximadament.

En relació amb el programa 126A, que fa referència al

Palau de Marivent, el Palau de Marivent aquí, en aquesta

comissió i en tantes altres, ha estat per alguns grups

parlamentaris proscrit en moltes ocasions i s’han fet

insinuacions en relació amb el fet que el Palau de Marivent

havia d’estar a altres serveis, especialment socials en lloc

d’estar destinat al que està destinat a la monarquia, està destinat

a la Casa Reial i està destinat precisament a l’habitatge

temporal, en vacances, de la Casa Reial. 

Veim que aquí precisament vostès no fugen d’aquest debat

que teníem tan intens fa anys en aquest parlament i pretenen

continuar mantenint-lo, mantenint-lo, cosa que nosaltres

celebram, que tenguin aquesta dotació en les despeses i en la

manutenció del Palau Reial, passam de 700.000 euros a

800.000 euros, ja està bé, és cert que hi ha una davallada de

personal, cert és, però en qualsevol cas veim que la

intencionalitat de mantenir les estances de la monarquia, de la

Casa Reial, les visites puntuals del monarca i de la seva família

aquí a Balears és una constant en aquest pressupost. 

 I m’agradaria, ja que parlam del Palau de Marivent, que

també ens digués com  està la situació, li he fet una sèrie de

preguntes escrites, vostè me les ha contestat, però no sé si des

que se’m contesta fins ara hi ha algun avanç en el sentit d’obrir

el palau, quina previsió fan vostès d’ingrés, quina previsió fan

vostès una vegada (...) de despesa, què comportarà això i quan

podrà la ciutat de les Illes Balears gaudir d’aquest indret així

com vostès han anunciat darrerament.

En relació amb els projectes de comunicació d’interès

social dins la Direcció General de Comunicació ens crida

l’atenció la important davallada que hi ha, supòs que és

perfectament explicable, aquesta conselleria gestiona menys

competències i en conseqüència gestiona menys doblers i, per

tant, m’agradaria que m’explicàs aquesta diferència que hi ha

entre el pressupost de 2015 i el de 2016 de 6.500.000 a

1.946.000.

Pel que fa a la Direcció de l’Advocacia de la comunitat

autònoma, és l’apartat 126A, que és assessorament, estudi,

recerca i difusió normativa, parlava a l’anterior compareixença

que vostè va tenir en aquesta comissió, parlava d’encomanar

estudis a l’Institut d’Estudis Autonòmics i en particular la nova

redacció de la Llei de consells, aquí hi ha una important

diferència entre el que es destinava a l’anterior legislatura, que

era 295.000 euros, i passa ara a 181.000. M’agradaria que

m’explicàs aquesta davallada què significa, si significa que

comptaran menys amb l’Institut d’Estudis Autonòmics en

relació a solAlicitar més informes i més estudis per promoure el

que s’han proposat, perquè vostè en la darrera compareixença

sí que donava en certa manera a entendre que l’Institut

d’Estudis Autonòmics era un ens que s’havia d’utilitzar, que

s’havia d’emprar, que precisament s’havia de comptar amb ell

a fi de poder tenir una bona opinió en relació amb la... en

particular, amb la promoció de lleis dins aquest parlament.

I dins la Direcció General de Relacions Institucionals ens

crida l’atenció l’apartat 141A, que parla de colAlaboració

institucional en matèria de justícia, evidentment sabem que no

tenim les competències en aquesta comunitat autònoma en

matèria de justícia, però es destinen 10.500 euros no sabem

molt bé a què, per tant, ens agradaria que ens confirmàs aquests

10.500 euros que es destinen a aquesta finalitat, precisament on

van a parar, si és una despesa finalista o bàsicament és una

depesa genèrica, m’agradaria que m’ho confirmàs.

A l’apartat 323D, que és el foment de la participació de

centres i cases regionals a les Illes Balears, també hi ha una

important davallada, supòs que si això té relació amb aquest

trasllat competencial a altres conselleries estaria justificat, però

sí que es passa de 4.429.000 euros a 1.121.372, això també, si

és tan amable, Sr. Pons, m’agradaria que ens ho comentàs.

I llevat d’això i després d’haver vist el pressupost en poc

temps i en fi, d’una manera molt sintètica, aquestes serien les

qüestions que en aquesta primera intervenció el Grup

Parlamentari Popular ens agradaria que ens aclarís.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Pons, i a

tot el seu equip i bé, intentarem traslladar-los, a vostè i al seu

equip, algunes qüestions que m’imagín que segurament es

repetiran en determinats grups parlamentaris.
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Primer de tot, m’agradaria demanar-li i vostè ho ha posat de

manifest que hi haurà un 14,64% menys en el seu pressupost,

quines serien les conselleries majoritàriament on va aquesta

disminució?, d’acord?; després també ens crida molt l’atenció

sobre la quantitat que es dedica al Projecte Home, 2,1 milió

d’euros, ens podria explicar o desglossar una mica aquesta

quantitat?

També ens agradaria... no m’ha quedat molt clar quin és

l’import o... sobre el tema de les PIME si podria tornar a

repetir-ho, si és tan amable.

Voldria animar el seu equip i el seu govern sobretot en una

qüestió que ja hem parlat, sobretot en pressupostos i en el Ple,

sobre el tema de la Direcció General de Relacions en l’àmbit

sobretot de la Unió Europea, tota la qüestió de la connectivitat,

en altres països la qüestió insularista, com vostè sabrà i molts

dels que estem aquí en aquesta sala, realment des de les diferent

administracions públiques s'inverteixen molts de doblers a

intentar cercar la millor solució perquè realment els que patim

la insularitat, i aquí tenim diputats i diputades de diferents illes,

que per exemple posin el tema de cancelAlació, tot el tema del

pagament per una barbaritat per a uns bitllets que bé, en moltes

ocasions s’ha comentat, no?, animar realment que aquest

element... puguem aprendre models o iniciatives que en altres

països són un referent i que es puguin traslladar cap aquí.

També si malament no l’he escoltat, canviant completament

d’àmbit, l’he escoltat que ha dit que es dedicaran 200.000 euros

per a l’Oficina Anticorrupció, no són 300.000 euros? És la

meva preocupació, (...) és la meva qüestió i sobretot des del

nostre grup parlamentari realment tenim molt clar que aquesta

oficina anticorrupció, com vostè ha posat de manifest, intentarà

fiscalitzar la mala praxi i realment pensem que per començar és

una quantitat petita, però nosaltres estem... i estarem amb vostè

que els sous són pocs per intentar realment impulsar aquesta

oficina que tanta falta... ens fa falta en aquesta comunitat i en

aquest govern.

Més qüestions, a veure, ha parlat sobre el tema de la pàgina

web, del sistema de documentalització, seria tan amable de dir

exactament quin seria l’import que es dedicarà per a la

reconversió digital?, és una qüestió només de quantitat.

Sé que vaig directament molt ràpid fent les preguntes, però

estem aquí per intentar esbrinar o tenir aclariments sobre

determinades qüestions, també ara en aquest cas citaré el Sr.

Jerez, que bé, nosaltres estem d’acord en el tema de Marivent

i no sé, ens crida l’atenció que ara ells posin de manifest... i bé,

encara nosaltres la qüestió... idò com serveixen altres serveis

socials, pensem que hauria de ser realment el palau de tota la

ciutadania, el pagam entre tots i encara en sembla molt

excessiva aquesta quantitat i bé, ja ho heu comentat i bé,

voldríem fer molt palès això.

I... ah, sí!, i també, Sr. Jerez, s’ha avançat respecte de quins

serà el pressupost que es dedicarà als diferents informes estudis

i exactament quants d’aquests estudis o treballs té ja definit el

Govern i si a més a més els publicarà. Em sembla que per ara

es tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Busquets, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. De fet, no tenc preguntes,

simplement faré un breu esment al que ha exposat el conseller.

Pens que anunciar que hi ha una reducció d’un 14% d’una

conselleria sabent que s’han d’ampliar els pressuposts a altres

conselleries és una bona notícia. Saber que les reduccions de

despesa de personal és perquè es compleix un criteri de

racionalització és una bona notícia. Fer desaparèixer places no

cobertes és una bona notícia. Baixar la despesa corrent

responent a una baixada d’hores extres o millorar l’eficiència

energètica crec que també és un criteri positiu. 

I pel que fa a la nostra formació també pensar que partides

destinades a l’Oficina Anticorrupció, que ara aclarirem si són

200.000 euros o 300.000 i aquest augment del pressupost de

l’Institut Balear de la Dona amb un 3,83% creim que anam pel

bon camí i que tenim almanco el compromís de complir amb

aquelles promeses que havíem fet. Per tant, res més a afegir. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller i equip. Serà molt interessant veure si la sintonia que

avui pareix que té la majoria que dóna suport al Govern avui a

veure si aquesta mateixa sintonia la tendrà 21 de desembre

d’enguany, és a dir, aquesta és la clau i és la mare de totes les

batalles que hi pugui haver. Els pressuposts per aprovar-los han

de tenir trenta vots i serà clau, clau, clau si aquesta sintonia es

té i veure que pensa Podem o Podemos. Una vegada que

sapiguem això sabrem quin paper té lògicament cada partit

polític, i en especial el que pugui tenir El Pi. 

Dit d’aquesta manera, Sr. Conseller, crec que vostè té un

pressupost com toca perquè jo sé que li criticaran que li han

baixat el pressupost, però és que l’hauríem de baixar molt més

el pressupost, és a dir, no el seu, el de tots, per una qüestió molt

senzilla, nosaltres ens trobam en una situació de falsedat davant

la societat balear, davant la societat balear estam en una

situació de falsedat. Uns pressuposts que prop del 30% són per

tornar el que devem, mota i interessos més que l’any que ve ens

endeutam més, són uns pressuposts falsos, uns pressuposts que

quan diuen que tenen una despesa social que 10 de cada 10

euros 7 o 8 van a serveis socials els que som de la vella escola,

vella escola democràtica, perquè en temps de Franco teníem

catorze anys, sabem que és fals. Serveis socials són serveis

socials, sanitat no són serveis socials, sanitat és un dret
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constitucional; educació no són serveis socials, educació és un

dret constitucional.

Entès que Olof Palmer l’any 50, 55, 60 creació d’aquesta

societat del benestar neix una part que és benestar social i neix,

i lògicament ho he de dir del Sr. Zapatero, es fa la Llei de

dependència i neix el que s’incorpora al que els ajuntaments i

consells havien fet en temes de benestar social, i la seva

consellera Fina Santiago, que és una gran experta i que ve de

la lluita i l’ajuda al món dels seixanta-set municipis de Balears,

podríem parlar de què és despesa social. Però no fiquem dins

despesa social el que és sanitat i el que és educació pus mai

més en aquesta vida, pus mai més, perquè realment el que puja

benestar social són 18 milions d’euros. I en tenim un total de

prop de 180 milions d’un total, perquè no n’hi ha més.

Davant d’aquesta situació El Pi estarà un poc expectant

veient què fa, esperant que els qui varen donar suport a la

investidura estiguin a l’alçada. Nosaltres hi estarem. 

Allò que li volem dir és que ens preocupa més que el

pressupost que té vostè, la capacitat i l’agilitat que pugui tenir,

que creim que la té, pel que vostè pugui coordinar amb aquesta

casa i una sèrie de lleis que són cabdals perquè aquesta casa i

aquesta comunitat funcioni bé. La modificació de la Llei de

funció pública i la coordinació amb Vicepresidència de si han

de modificar o no la Llei general turística. Són incògnites

massa importants per als sectors productius d’aquesta terra i no

productius que necessiten conèixer i creim que la seva

conselleria té un paper institucional molt potent, molt potent.

Dit això, també li voldríem dir que pensam que o obrim una

gran batalla a Europa, ja sé que aquí duim una, dues, tres,

quatre, cinc, cinc legislatures almenys, cinc, en podríem posar

sis, cinc, sis legislatures amb una lluita davant les institucions

europees per al reconeixement del deute dels costs d’insularitat

i tot això. Nosaltres sabem que vostè té un gran paper aquí, el

paper que vostè pugui fer, i més com a menorquí, que ho

coneix perfectament millor -ho coneix el doble que un

mallorquí i un formenterer ho coneix el triple que un mallorquí

i un menorquí i un eivissenc-, el paper aquest jo crec que és el

més important que té vostè en tota la legislatura, l’altre ve

donat, l’ordinador va dient què gastam, què podem gastar i com

que hi ha pocs doblers sabem què hi ha. El paper és el paper

institucional que vulgui tenir Balears davant la Unió Europea.

Per una vegada per totes a veure si amb Còrsega, si amb

Sardenya, maldament no siguem ultraperifèrics, que no ho som,

però sí que som perifèrics, podem marcar un nou espai. Jo el

veig a vostè com el nostre ambaixador, jo el veig el nostre

ambaixador. És el que li demanaria que fes vostè aquesta

legislatura, i quan hagi de rematar el sant gros, idò, ja anirà la

presidenta a rematar-lo, però necessitam un ambaixador que

d’una vegada per totes l’entenguin que som una comunitat

estacionalitzada, una comunitat quasi quasi com si fóssim un

souvenir que tancam als set mesos i la gent jove se’n va. Només

que un alemany, un danès, un suec, un irlandès pugui conèixer

quina és la situació de desavantatges respecte del continent és

el que ens pot fer, aquesta legislatura, deixar qualque cosa bona

per al futur. Esper que aquest sigui el seu paper perquè la resta

són vuits i nous i cartes que no lliguen, no pot fer un ou de dos

vermells amb els doblers que té, ni El Pi li ho exigirà. Gràcies,

Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, conseller i el seu equip.

Bé, els altres grups ja han fet unes quantes preguntes que pot

ser em rodaven al cap, només me'n queda una molt concreta,

Sr. Pons, i és, al programa 121B, corresponent a direcció i

serveis generals de la conselleria, es preveuen 1.314.539 euros

dins el capítol 4, de transferències corrents. Així mateix, en el

capítol 7, de transferències de capital, es preveuen 1.150.001

euro destinats a empreses i 99.746 euros destinats a famílies i

a institucions sense ànim de lucre. Ens podria dir a què o a qui

van destinats aquests doblers?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, no sé si

volen intervenir els dos o què? Intervendran els dos, per quin

ordre? Vostè vol intervenir primer, Sr. Pericay? Té la paraula

el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé. Moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, i a tot

el seu equip. Bé, jo tenc de fet poques qüestions, per una

banda, des d’un punt de vista així general celebrar aquesta

contenció de despesa, encara que per ventura, en el meu cas, jo

li don un cert valor positiu i per ventura no és el mateix valor

positiu que li dóna el conseller, però en tot cas que els serveis

generals de la conselleria també hagin tengut aquesta contenció

jo crec que és bo.

Hi ha preguntes que volia fer que ja han estat fetes, per tant,

no les reiteraré. En tot cas, jo tenia un parell de dubtes que

volia que el conseller m’aclarís.

Hi ha un augment en la partida de control dels mitjans de

comunicació, bé, en aquest cas no, perdó, aquí hi ha dues

partides que m’agradaria simplement que em justificàs de

despesa corrent, tant el control patrimonial de càrrecs públics

com de mitjans de comunicació d’audiovisual i al que abans

volia referir-me era a l’augment que s’havia produït a l’apartat

de comunicació institucional, que hi ha un augment

pràcticament d’un 100%. Si m’ho pot, simplement, aclarir. I

això és tot perquè l’altre ja... les altres preguntes, diguem, ja

s’han fetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula l’Hble. Sra. Silvia Tur,

per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, Sr. Pons, jo vull incidir sobre tres

qüestions, tot i que no vull deixar de felicitar-lo pel fet que

hagin reduït la despesa a la seva conselleria, perquè entenc que

evidentment és una de les que probablement es pot ressentir

menys d’una retallada com el que han previst. I això que no

serveixi per interpretar que en cap cas menyspreo la feina que

fan i la importància de la feina de la seva conselleria.

En qualsevol cas, hi ha tres aspectes, com deia, d’una

banda, vostè anuncia que dia 1 de gener l’Institut Balear de la

Dona passarà a ser responsabilitat de la seva conselleria. Em

crida l’atenció que l’Institut Balear de la Dona compti amb un

pressupost de 2.634.000 euros, dels quals aproximadament

1.100.000 aniran destinats a cost d’estructura pur i dur, és a dir,

personal bàsicament, personal i despesa corrent evidentment.

I després entenc que transferències als consells o subscripcions

de convenis i acords similars amb associacions i segurament

també consells insulars hi anirà una partida de 937.000 euros.

Clar, em preocupa especialment veure que dins el

pressupost tampoc no acaba de quedar absolutament clar quina

partida anirà a cada consell, perquè en funció del document que

se consulti hi ha informació un poc arbitrària. Esper tenir

possibilitat que vostès m’aclareixin aquesta qüestió, però la

realitat és que fins ara les assignacions que hem rebut per part

del Govern balear històricament per atendre necessitats, en

aquest cas, a les dones i que es presten d’una manera

pràcticament directa per part dels consells insulars són realment

justes i escasses. Jo els trasllad una reflexió, és a dir, em

preocupa que la major part del cost de l’Institut Balear de la

Dona, tenint en compte les funcions tan importants que té, se la

mengi un cost d’estructura que malauradament després no

acaba d’ajudar o no s’acaba de visualitzar com contribueix que

els consells insulars puguin fer millor la seva feina.

I això li dic perquè vostè ha fet una especial menció al fet

que els consells insulars tendran més protagonisme i millor

finançament a partir de 2016, jo, evidentment, celebr que sigui

així, però també els he de dir que estarem vigilants que

l’Institut Balear de la Dona d’alguna manera comenci a

reequilibrar la seva balança de despesa d’una manera veritable

cap als consells i per defecte cap als ajuntaments, que són els

que realment tenen el gran gruix de càrrega de prestació

d’auxili i serveis a les persones que ho demanden.

Per una altra banda, Palau de Marivent, miri, Sr. Pons, jo fa

temps com que és un tema que recurrentment surt ja sigui en

comissions o en Ple, l’únic que li puc dir és que crec que el que

s’ha de plantejar aquí, i pot ser no els agradarà sentir-ho a

molts de vostès, però els costos del Palau de Marivent si són

una qüestió estratègica per al sector turístic de l’illa de

Mallorca i per a la seva imatge, cosa que no som ningú per

qüestionar, evidentment, crec que qui ho ha de pagar és el

Consell Insular de Mallorca. I ja els dic que aquesta reflexió els

la faig avui per primera vegada, però no serà la darrera vegada

que els hi faci. Formentera no treu ni un canet, ni un duro del

Palau de Marivent i ens és absolutament igual què passi amb el

Palau de Marivent. De fet, quan jo pens que el Govern de les

Illes Balears en la situació actual destinarà 800.000 euros al

Palau de Marivent em provoca que se’m retorça l’estómac,

perdonin que els ho digui, perquè independentment de si em

cauen millor o pitjor els membres de la familia reial, que també

em són absolutament indiferent, el que sí és cert és que amb

800.000 euros es poden prestar ajudes a moltes persones i són

800.000 que només quedaran a l’illa de Mallorca. Per tant,

sobre això ja els he dit que no puc estar-hi d’acord. 

Per acabar, perquè se m’esgota el temps, sobre la

importància de la projecció exterior i del rol de relacions

exteriors que ha de fer la seva conselleria. Crec que vostès

tenen una gran oportunitat per fer feina en tres eixos,

colAlaborar a fer entendre la barbaritat que suposa a les Illes

Balears promoure projectes de prospeccions petrolieres, i crec

que no ha de ser feina només ni dels consells insulars, ni de

plataformes ciutadanes, ni de la Conselleria de Medi Ambient,

ni dels consells insulars, ni dels ajuntaments, crec que aquí

vostès s’han de fer abanderats d’aquesta causa i realment

contribuir que d’una vegada per totes acabi aquesta amenaça

sobre la nostra mar Mediterrània. 

Finalment, sobre finançament, esper que també la

Conselleria de Presidència pugui contribuir a fer costat a la

Conselleria d’Hisenda en aquesta labor i lluiti per aconseguir

un millor finançament per a les Illes Balears i, finalment, de la

mateixa manera per aconseguir fons europeus. I aquí és on

encara tenen vostès un rol de major importància. Crec que la

possibilitat de treure fons que després es podran invertir a les

nostres illes procedents de la Unió Europea o d’altres

organismes semblants és una funció bàsica que esper que vostès

facin i que contribueixi a la millor qualitat de vida dels nostres

ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Jo, com no pot ser d’altra manera, Sr. Conseller, en primer

lloc el vull felicitar, no pot ser d’altra manera perquè coincidim

ideològicament, hem coincidit molts anys fent feina i el resultat

de la feina, idò, té un sentit que sí és el que un s’esperava. 

Crec que no ens hem d’enganar, començam a parlar de

pressuposts i quan parlam de pressuposts, com deim a Eivissa,

parlam de faves contades. Tenim molts de duros, unes

quantitats molt grosses que estan destinades a unes coses

concretes, com pugui ser el personal, tenim una quantitat de

duros que van destinats a un deute, que no seré jo que entri a

qüestionar si és més culpable un o l’altre o si un ha fet més o

menys perquè hi hagi aquest deute, la veritat és que hi ha un

deute molt important; i el que ens queda per gestionar és

poqueta cosa dins una comunitat com la nostra. 

I un el que espera quan hi ha poca cosa és que aquesta es

reparteixi bé, es reparteixi amb els criteris que tu vols. És a dir,

quan començam a repartir perjudicant la gent més necessitada

evidentment no parlaríem mai de polítiques progressistes,

parlaríem d’un altre tipus de polítiques. Si començam a repartir
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de tal manera que drets fonamentals, com pugui ser la salut,

com pugui ser l’educació, es veuen perjudicats ja no estarem

parlant de polítiques progressistes. I en aquest cas veig que hi

ha la poca cosa a repartir que es reparteix en aquest sentit

d’ajudar, de recuperar encara que sigui una mica on hi ha àrees

que són i estan més necessitades perquè han estat més

perjudicades en els darrers anys. 

He sentit alguns dels membres que m’han precedit que

deien que, clar, que era una miqueta trist que aquesta

conselleria minvàs econòmicament. Jo el felicit, jo el felicit

perquè ha aconseguit gestionar aquesta minva fins un punt que

beneficiï aquelles conselleries que més necessiten de recursos,

que, evidentment, a mi que em diguin que la seva conselleria

s’ha reduït crec que ha estat un 14,64%, parlam de pocs

milions, però és una voluntat. Supòs que si fossin moltíssims

més milions i es reduïssin amb aquest percentatge més serveis

donaríem a les persones que ho necessiten, que és el que

nosaltres volem que s’expressi. A mi m’agradaria que l’any que

ve poguéssim arribar aquí i diguéssim, el deute que tenim l’hem

aconseguit reduir una mica, per tant, els sous que tenim per

invertir són més i anam a posar-ne més allà on més ho

necessitam.

Moltes vegades aquesta reducció és només de personal,

però hi ha conselleries on poder augmentar una persona, dues

o tres és moltíssim, és el món, és la vida per a aquesta

conselleria. Jo voldria posar-ho en valor perquè si miram els

nombres totals són nombres petits, perquè parlam d’un

pressupost real petit. I aquest és el problema amb què ens

podem trobar. 

Quan parla vostè amb aquest orgull que ha reduït el

pressupost de la seva conselleria a la vegada diu amb orgull que

s’ha augmentat un 5% el pressupost d’Educació, un 6% el de

Salut, un 21% el de Treball i el de recerca de feina per a tota la

gent que ho necessita i un 14% el de Serveis socials. Aquí és on

coincidim, aquí és on estam d’acord i aquí és on jo els començ

a encoratjar perquè l’any que ve aquest pressupost si suposa els

mateixos percentatges suposi més quantitat de doblers, perquè

serà que la gent encarregada de gestionar la part econòmica de

la comunitat ho ha fet bé, ha aconseguit reduir aquest deute i ha

aconseguit que arribin més recursos econòmics, tant com està

procurant vostès des d’Europa, com són responsables que

arribin des de l’Estat espanyol també aconsegueixin fer-ne

arribar més. I jo estic convençut que així serà.

Per una altra banda, vostè i jo ens hem conegut en aquest

cas plorant i ens hem conegut plorant davant un govern que

veia els consells insulars d’una determinada manera de com

s’havia vist sempre en aquesta comunitat, i deien que si els

consells insulars són els vertaders governs de cadascuna de les

Illes lògic és que estiguin millor finançats, i per part de vostè el

primer que fa és coordinar un govern perquè aquests consells

estiguin més ben finançats. Per tant jo li puc dir que vostè està

sent conseqüent amb el que deia abans. 

Això que dic d’aqueixa reducció i de ser conseqüent i de

ser..., no sé si dir-li lleial, però aqueixa feina difícil que té de

coordinar un govern que no és tan homogeni inicialment com

hauria de ser un govern, o que fos d’un únic color polític, idò

és molt important, i la feina que s’està fent fins aquest moment

de coordinar aquest govern allà on hi ha diferents sensibilitats,

a pesar que tothom es considera progressista, hi ha diferents

maneres de veure les coses, a pesar de la coincidència que hi ha

de veure quina és la gent més necessitada actualment, idò fa

que nosaltres des del Grup Parlamentari Socialista només, com

deia, puguem seguir encoratjant-lo per la feina que s’està fent.

Hi ha alguna cosa que pens que és molt important, i que ens

n’estam omplint la boca des de fa molts d’anys i llavors moltes

vegades es veuen molts pocs resultats: quan parlam del

problema que tenim en el nostre país amb la violència de

gènere. Hem estat molts d’anys veien la lacra que això

suposava dins la nostra societat, però també hem estat molts

d’anys veient que els recursos que es destinaven eren petits,

que les polítiques que es feien eren poques i insuficients.

Vostès des de la conselleria ara donen una passa endavant

quant a agafar l’Institut Balear de la Dona per intentar enfortir-

lo, per intentar que sigui una àrea transversal dins aquest

govern, que crec que és allò important, però dins aqueixa feina

el que podrem valorar serà la feina que s’hagi fet d’aquí a un

temps, d’aquí a un any estarem en millors condicions de dir si

aqueixa incorporació de l’Institut Balear de la Dona ha tengut

els resultats que esperàvem; segur que no haurem acabat amb

els problemes que té la dona, però si hem dat una passa

endavant haurem caminat; si no l’hem dada, no haurem

caminat, i si l’hem fet enrere estarem en una situació de

preocupació important. Per tant el que desitj és que han dat la

primera passa correcta, ho assumim, volem treballar-hi, idò

treballin, i veurem què són capaços de fer-hi.

Hem estat parlant de la creació de l’oficina anticorrupció.

Inicialment, quan parlàvem de l’oficina anticorrupció, alguns

pensàvem que s’ubicaria quasi dins la Conselleria de

Presidència. Sortosament no és així; alguns segurament ho

pensàvem perquè estàvem molt equivocats, però que estigui

ubicada dins el Parlament és el que té sentit. El Parlament no

pot dependre d’un govern que evidentment faria que aqueixa

oficina, o buscaria que aqueixa oficina donàs suport a les

polítiques que està fent o amagàs aquelles possibles

irregularitats que es poguessin cometre a l’entorn del Govern.

Jo esper que el Parlament tengui el nivell d’independència dins

la comunitat perquè aqueixa oficina es pugui gestionar

correctament i suposi allò que tots volem que suposi. De fet ja

estam parlant del govern més transparent de la història, no

perquè tengui un especial mèrit, sinó perquè hem arribat a una

situació social que requereix que la gent pugui ser coneixedora

de qualsevol moviment econòmic que fa el Govern, que ho

vàrem aprovar l’altre dia, com de conèixer el currículum de

qualsevol membre del Govern o de tots aquells càrrecs de

confiança que formen part d’aquest govern. Això no havia

passat mai, i tampoc no vull culpar ningú, simplement són

passes que es donen perquè la societat ho demana, i com que la

societat ho demana ho feim; si no ho féssim tendríem un altre

problema o seguiríem tenint un problema. Això vol dir que els

estan afrontant i estam intentant tirar endavant.

El conseller a la seva exposició ha repetit tres vegades, he

comptat jo, crec que ha repetit tres vegades que havien cedit

protagonisme a altres conselleries. Molt bé, segueixi cedint

protagonisme, segueixi cedint recursos, coordini la feina de

coordinació. No val, no té un cost econòmic determinat; amb

menys cost econòmic es pot aconseguir que un govern sigui
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més rendible. Per tant aqueixa és una feina que se li ha

demanat, a vostè, i que jo, no per ser amic sinó per ser

company de legislatura, el felicit de com ho està fent fins

aquest moment. Així que moltes gràcies a tots i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula ara el Sr. Conseller per

contestar.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

vull agrair-los d’entrada l’interès demostrat. Tal vegada

començaré amb una reflexió que feia el Sr. Tarrés quant a

aquesta idea... Un no està gens orgullós que la seva conselleria

tengui menys recursos, ho dic amb tota la sinceritat. Qui ha

gestionat el que sempre persegueix és que l’àmbit seu

d’influència sigui el més gros possible, faltaria més, i

l’aspiració del conseller de Presidència és que la Conselleria de

Presidència, en la mesura del possible, lluitarà perquè pugui

tenir més recursos. El que passa és que també és molt important

ser conscient que açò no és només el joc d’una conselleria dins

un govern que funciona de manera autònoma, sinó que açò és

una qüestió on som tots, i on a vegades és necessari cedir

perquè altres puguin fer altres coses, i quan ho poses tot dins la

mateixa balança te n’adones que efectivament hi ha coses que

són més importants unes que les altres, i que aquestes que

també ho són tindrem -n’estic convençut- oportunitat de poder-

les anar materialitzant, però que el que hem de prioritzar són

determinades qüestions que m’hi esplaiaré després però que

crec que són fonamentals: estat de benestar, no serveis socials,

estat de benestar, i després en parlarem. Per tant amb aquest

plantejament no renunciam a res. Seguirem fent molta feina

però hem cedit, és cert, la conselleria ha cedit en favor d’un bé

comú.

A partir d’aquí, vostès m’han plantejat moltes qüestions. Jo,

si els sembla bé a vostès, intentaré anar donant resposta a cada

una d’elles, i si em deix alguna cosa després a la contrarèplica

ho podrem fer. 

Les retribucions dels alts càrrecs. Clar, aquí devora el que

no podem fer és mirar-nos els pressuposts de manera

esbiaixada. Aquí s’hi ajunten dos espais: el que seria

Presidència i el que seria la Conselleria de Presidència, per

entendre’ns, Consolat i la conselleria, on el joc dels alts càrrecs

s’ha de mirar en el seu conjunt. No té gaire sentit pensar o dir

que el Consolat en té més si resulta que la conselleria de

Presidència en té manco, perquè els senyors que hi ha aquí

estan bàsicament a disposició del Consolat de Mar, perquè no

deixen de ser el braç armat de..., la secretària general és la

secretària general de la Conselleria de Presidència i és la

secretària general del Consolat. Per tant des d’aquesta idea és

com s’han de mirar els pressuposts en matèria d’alts càrrecs. I

aquí jo li puc dir que no hi ha increment ni de persones, d’alts

càrrecs, ni de recursos econòmics. És més, si ho mesuram tot,

ho posam tot dins la mateixa balança i miram el resultat final,

en aquests moments l’estructura de Conselleria de Presidència

i de Consolat aquesta legislatura respecte de l’anterior és un

poc més baixa; estaríem parlant d’uns 20.000 euros manco. No

fa bullir l’olla, pràcticament és el mateix. Per tant l’estructura

no ha canviat en cap cas sinó que es manté.

Què és cert?, què és cert? Que en aquest cas d’aquí hi ha

una conselleria -el conseller va voler que fos així- on hi ha

representativitat de totes les Illes. Fixi’s vostè si és una cosa

singular aquesta, que a la nostra conselleria, la Conselleria de

Presidència, i açò no ha passat a cap altra conselleria en els 30

i busques d’anys de govern que duim, resulta que, en la poca

estructura que hi ha, hi ha una persona que és de Formentera,

un alt càrrec és de Formentera, un alt càrrec que és d’Eivissa,

un alt càrrec que és de Menorca, dos en aquest cas, i alts

càrrecs que són de Mallorca. Hem volgut, amb la idea de

construir comunitat, fer aquest plantejament, i aquí és cert, i

vostès ho saben, són diputats, i quan..., parl com a menorquí, i

mir els menorquins i els eivissencs, quan vostès es desplacen

aquí el Parlament els dóna una quantitat econòmica per poder

residir el temps que sigui, i el Govern fa el mateix amb els

membres del Govern; servidor s’ha de pagar el pis, s’ha de

pagar els passatges, no els paga el Govern i a la vegada cobra

per pagar-los, no; tenim una quantitat econòmica i açò fa que

si hi ha gent que és de Formentera, gent que és de Menorca,

gent que és d’Eivissa, senzillament aquest capítol pugi o hi hagi

un increment exclusivament com a conseqüència d’açò i no

com a conseqüència de cap altra cosa. Però és cert, són costos

afegits. Vivim en una comunitat autònoma singular, ho he

defensat sempre, estant a l’oposició i al Govern, i evidentment

aquests s’han de retribuir.

Més qüestions. Vostès parlaven de l’Institut d’Estudis

Autonòmics. Aquí hi ha hagut un canvi d’estructura que permet

baixar la despesa, però no baixar les funcions, i, és més, hi ha

-vostè també hi feia referència- un increment en la part

d’estudis i treballs, on aquí devora haurem d’incloure la Llei de

consells insulars, i haurem d’incloure tota una feina que

encarregarem a l’Institut d’Estudis Autonòmics i que en aquest

sentit, per tant, es compensi en certa manera una cosa i l’altra;

en tot cas hi ha una aportació afegida perquè volem que tengui

un major protagonisme, i més que encarregar lleis externes

pugui ser el mateix institut a partir d’aquests treballs que

anirem desenvolupant.

També feia vostè referència a les relacions institucionals i

al foment de les relacions institucionals. Aquí jo li he de dir que

no hi ha davallada quant a les cases regionals, es manté la

mateixa aportació; l’únic que en tot cas crec que sí que...,

m’imagín que deu ser açò el motiu de..., dins aquest mateix

capítol em sembla que era la Direcció General d’Emergències

la primera que hi havia la legislatura passada, i en tot cas açò

pot causar una certa confusió, sí que li puc dir que es mantenen

les mateixes quantitats a les cases regionals. 

Es manté el conveni que ja hi havia amb la Universitat de

les Illes Balears per 10.500 euros. I en matèria de Marivent vull

fer la reflexió -després en tornaré a parlar, més endavant- que

hi ha una reducció: de 800.000 euros que hi havia fixats ara, en

aquests moments, passam a 700.000 euros, i aquesta reducció

de 100.000 euros està lligada a uns criteris de racionalitat i

d’optimització de recursos, que així ho volem plantejar, i en

aquest sentit, per tant, ho feim. Desdotam també algunes places

que hi havia assignades directament a Marivent, que no estaven
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ocupades i que per tant tampoc no té sentit que ho puguem fer,

que les mantinguem, perdó. Per tant hi ha aquesta retallada.

Podemos feia la reflexió, comentava algunes qüestions de

les quals tenia dubtes, i que jo també li plantejaré. Les

conselleries que pugen hi he fet abans referència, són les

conselleries de Salut, d’Educació, de Treball i de Serveis

Socials, bàsicament, aquelles conselleries que han de donar

resposta a aquells projectes que els acords de governabilitat han

signat i que per tant ens semblen fonamentals. 

Hi ha aquí el Projecte Home; per quin motiu? Jo em vaig

fer la mateixa pregunta quan vaig arribar a la Conselleria de

Presidència, que tinguem en aquests moments, per a aquest any

2016, per una banda per a la construcció d’un edifici 1.050.000

euros, 1.050.000 euros, i per altra banda, per a projectes,

1.106.000 euros. Açò és fruit d’un conveni plurianual que ens

ve d’anys passats, que s’ha materialitzat perquè farà..., crec que

fa qüestió d’un parell de mesos, el Projecte Home inaugurava

un nou edifici, és precisament aquest, està subvencionat per

diferents institucions però el pes feixuc l’ha duit el Govern de

les Illes Balears; el que jo sí he fet ha estat assumir evidentment

aquests convenis que hi havia, no hi ha increments, no hi ha

decrements perquè ja estan signats i per tant són plurianuals, els

hem de mantenir. En qualsevol cas fa referència a aquesta

partida.

En relació amb PIME Mallorca hi ha una ajuda de 108.333

euros; és també fruit d’un conveni plurianual com a

conseqüència de la construcció d’un edifici; per tant en aquest

sentit hi va haver una ajuda que es va donar en el seu moment,

no parl de l’any passat ni de l’altre, estam parlant de convenis

que vénen de fa temps i que tenim l’obligació i el compromís

de fer-hi front. El del Projecte Home parl de memòria però em

sembla que acaba el 2017; per tant l’any que ve als pressuposts

2017 tornaran a veure aquesta partida i no la podem defugir,

perquè són convenis que estan signats, aprovats i tramitats de

manera corresponent. 

En relació amb l’oficina antifrau efectivament hi ha hagut

una equivocació, són 300.000 euros, 300.000 euros. Crec que

he dit 200.000. Fa referència a 300.000 euros, i jo aquí devora

sí que li he de dir que no és el Govern de les Illes Balears que

estableix quina serà la quantitat que anirà a l’oficina

anticorrupció, el Govern de les Illes Balears el que fa és fer un

increment de l’aportació al Parlament, el Parlament després

aprova els seus propis pressuposts, i aquí serà ell que decidirà

quina és la quantitat final que ha d’acabar anant a l’oficina

anticorrupció, que és allò lògic que aquest increment -i de fet

així ho vam parlar amb la presidenta- que aquest increment de

l’aportació ells el dediquin directament després a aquesta

oficina, però en qualsevol cas competeix al Parlament prendre

la decisió de com han de ser els seus pressuposts.

Per la pàgina web els he de dir que aquí devora hi ha una

previsió de fer una inversió al voltant de 100.000 euros, que

suposaria una remodelació integral, que no necessàriament ha

de ser en aquest 2016, però sí que començarem tota una feina.

És una pàgina web que deu tenir almanco set o vuit anys,

perquè ja no ve d’aquesta passada legislatura sinó que ve de

l’anterior, i avui en dia ja hi ha uns mecanismes de recerca que

tots els que en saben, d’açò, ens recomanen i ens diuen que un

govern autonòmic hauria, en la mesura d’allò possible, anar

actualitzant aquest tipus d’eines, que són imprescindibles,

perquè molts de ciutadans s’informen a través d’aquesta pàgina

web, i que en la mesura d’allò possible hem de fer aquest

esforç. Per tant farem aquesta feina.

I també plantejava vostè, en relació amb la importància de

la connectivitat, i ho enganxaré un poc amb la reflexió que feia

també el Sr. Font..., nosaltres ens hem marcat, aquesta

conselleria de Presidència s’ha marcat l’objectiu que Balears

guanyi presència dins Europa, que tengui veu pròpia dins

Europa, i que conscients que no som el centre del món, ni molt

manco, sí que hem de voler lluitar per defensar i per fer

possible la creació de lobbys que defensin allò en el que

nosaltres també creim, i el de la connectivitat evidentment és un

d’ells. Jo ara aquest divendres seré a Florència; a Florència hi

ha una comissió..., és a dir, es reuneixen, per entendre’ns, totes

les regions que són costaneres, totes les regions d’Europa que

som costaneres ens trobarem a Florència, i allà tenc

l’oportunitat -em tocarà a mi- de defensar i fer una reflexió,

defensar i exigir i demanar, que les connectivitats en els

arxipèlags no s’han de resoldre com les tenim resoltes a les

Balears, i que necessitam fer un front comú. 

És més, en paralAlel, en el Comitè de Regions, on hi ha totes

les regions d’Europa, no només les marítimes, eh?, sinó totes

les d’Europa, a la qual fa dues setmanes, tres setmanes, hi vaig

poder ser a BrusselAles, allà vaig tenir l’oportunitat d’asseure’m

amb el president de Sardenya, i amb el president de Sardenya

ell reconeixia que no hi ha hagut mai cap relació amb les

Balears, institucional. I hi ha el de Còrsega, que també està en

la mateixa situació. Estam un al costat de l’altre, tenim les

mateixes problemàtiques, i en canvi vivim d’esquena i feim

aquesta reflexió: escolta, si nosaltres som espanyols, vosaltres

sou francesos, i els altres sou italians, per tant són tres països,

tres estats amb pes dins la Unió Europea, cada una d'aquestes

tres regions ens hauríem d'ajuntar a fer feina de manera

conjunta per jugar a fer lobby. I açò dins Europa si ho fan els

de les Balears amb els catalans i els valencians no té el mateix

pes que si ho fa una regió francesa, una regió italiana i una

espanyola, i vam quedar que començaríem a fer feina en aquest

sentit, i ens vam marcar que... -la iniciativa va sortir de

nosaltres, va ser la Conselleria de Presidència qui va cercar i va

intentar posar-li cara i es va presentar al president, qui, en

aquest cas era el president Cerdanya-, i vam quedar que la

primera reunió la farem a Balears, ens hem marcat sis mesos,

i d'aquí sis mesos -aquest és l'objectiu- volem fer una cimera de

regions de la Mediterrània occidental que tendrà per objectiu

analitzar com tenen les ajudes i com funciona cada una

d'aquestes illes, d'aquests arxipèlags, en el cas seu són sobretot

dues grans illes, respecte de l'Estat i com les tracta; agafam

experiències, unificam els problemes i a partir d'aquí devora

facem feina junts.

Aquests és el recorregut a llarg termini i jo ho sé, seria

absurd pensar que hi haurà resultats efectius dins aquesta

legislatura gràcies a..., però si començam un camí i

normalitzam aquestes relacions institucionals amb altres

regions europees, llavors prenem força dins la Unió Europea i

permetrà que els que vengui darrera puguin tenir cada vegada

majors plataformes per poder-ho aconseguir.
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I aquí, vaig ara a una altra reflexió, la del Sr. Font, aquest

només, tenc ganes de compartir amb vostè un poc aquesta idea

del que representa la despesa social. Aquests pressuposts són

realment uns pressuposts de clar reforçament de l'estat del

benestar; no són, i és cert que de vegades tendim a dir açò són

uns pressuposts socials i com a socials entenem que són

pressuposts per ajudar aquells que no tenen res, i aquests són

molt importants, però també hi ha aquells que tenen poc i que

es maten cada dia, fent la màxima feina possible per anar a

més, i aquells petits empresaris que passen una penada i fan

molta feina i treuen el país endavant, tot açò és un cúmul de

ciutadans, jo crec que el gran segment de ciutadans que

sobretot demanen i esperen de les institucions respostes,

respostes que suposin en certa manera una redistribució de la

riquesa, sí, redistribució de la riquesa, que és com han fet

aquests pressuposts: incrementar els imposts al 2% dels

ciutadans de les Balears, perquè aquests recursos del 2% que

incrementam vagin i permetin tenir altres serveis que

garanteixin. Jo què he de demanar? La igualtat d'oportunitats,

i la igualtat d'oportunitats sobretot què és? Una educació de

qualitat obligatòriament.

És una sanitat que doni una qualitat de vida amb una

dignitat suficient? Per suposat. I aquesta idea -un servidor que

és..., que està convençut de..., som un socialdemòcrata

convençut-, crec que Balears necessita i ha de treballar i ha de

fer feina per assolir i enfortir aquesta idea. Venim d'un govern

on la seva obsessió era primar al màxim l'administració, fins a

l'extrem d'arribar a plantejar-se tancar hospitals, perquè els

números directament no quadraven, independentment de les

conseqüències que açò pogués tenir per a persones que els serà

impossible mai poder anar i pagar un metge davant una

operació cara.

Però crec que açò és, aquests són uns pressuposts sobretot

amb un fort component social lligat a aquesta idea d'enfortir

l'estat del benestar en el qual un hi creu amb convicció.

I a partir d'aquí jo junt un poc amb la idea que comentava

la Sra. Tur, també si volen amb la voluntat de generar, no vull

dir una certa polèmica, però sí almanco afavorir el debat, ho

diu una persona que ve de Menorca, que ha estat present en el

Consell de Menorca i que ha lluitat en la mesura del possible,

amb altres companys que hi ha aquí, perquè els recursos, en la

mesura del possible, els màxims arribessin a cada un, a l'illa per

a la qual i en aquells moments treballàvem. Però necessit..., no

podem oblidar que som una comunitat autònoma realment

desestructurada institucionalment parlant, possiblement siguem

la que més ens trobem en aquesta situació, ens coneixem molt

poc els ciutadans de Formentera respecte dels de Menorca,

respecte dels d'Eivissa o respecte dels de Mallorca, i quan

plantejam una actuació a favor d'una necessitat que hi pugui

haver a una illa l'hem de defensar amb tota la força que faci

falta, però crec que ens equivocaríem si la reflexió vingués

directament que aquella actuació que s'ha de desenvolupar a

Mallorca o a Eivissa, com que Menorca no en sortirà

beneficiada, el que he de demanar és que no es faci, perquè açò

és una mala manera també de construir comunitat.

És cert, de Marivent se'n beneficia principalment l'illa de

Mallorca, en som conscient d'açò, però se'n beneficia, i si és

així, dic Marivent com podria dir qualsevol projecte, és igual,

és una carretera, si és així llavors, en la mesura del possible,

nosaltres hem d'afavorir que açò pugui tirar endavant perquè

ajuda a construir comunitat, i no ho podem criticar perquè

només beneficia una part, perquè per aquesta regla de tres de

vegades ens costaria molt més poder fer les coses. I jo anim a

sumar en la mesura del possible.

Com està Marivent? A Marivent hi ha hagut una retallada

de 100.000 euros, ho deia abans, perquè hem demanat poder

optimitzar i ajustar al màxim les despeses. Hi ha contactes, i ja

hem fet prou feina, per fer possible l'obertura dels jardins de

Marivent, volem que açò sigui una realitat, forma part dels

acords de governabilitat, i jo estic convençut que ho veurem

dins aquesta legislatura. Diria molt de veres ara si ja els digués

que serà dins el 2016, crec que hem de ser prudents, no sé fins

i tot si em pertoca a mi ni tan sols ser la persona que ho anunciï

quan arribi el moment, però és cert que es fan passes, que açò

ho veurem com a una realitat i que açò reportarà en benefici,

sobretot dels residents que viuen més prop de Marivent, però

que són uns jardins que una part dels quals tenen una

singularitat que hem de posar a l'abast de tots els ciutadans.

Açò és un compromís que hi ha, el veurem dins aquesta

legislatura.

I acab ja, i ho llig amb la idea aquesta que havíem comentat

de l'Institut Balear de la Dona. L'Institut Balear de la Dona és

cert, hi ha una part d'estructura que malauradament a qualque

banda ha de residir aquesta estructura, i en aquest cas resideix

a Mallorca i la tenim així, en som conscient; què és l'important?

L'important és que els recursos als usuaris es redistribueixin de

manera equitativa, el que no seria just seria que els recursos per

als usuaris, de manera desproporcionada, anassin més a una

banda que a l'altra, conscient que l'estructura a qualque banda

ha de residir. I en aquest sentit, informar-los, em passaven ara

unes notes, que a Menorca hi ha prevists 262.000 euros per

gestionar la Casa d'Acollida; a Eivissa hi ha una quantitat

fixada de 300.000 euros, també per a la Casa d'Acollida, i a

més a més informació tant a una banda com a l'altra; que a

Formentera, que no té Casa d'Acollida, sí que hi ha una partida

de 12.000 euros perquè la Casa d'Acollia es comparteix entre

Eivissa i Formentera, i és en aquest cas a Eivissa, però hi haurà

12.000 euros per donar resposta a açò.

I mentre ho dic també crec que he de recordar que les

competències, de Dona, encara no estan traspassades als

consells insulars, aquí hi ha una feina encara que es troba

pendent de poder-se fer, però, en qualsevol cas, els recursos del

Govern de les Illes, la distribució, sí que és una distribució que

és equànime, que arriba i que ha d'arribar a cada una de les

illes, que ha de donar resposta, evidentment, a cada una de les

necessitats, i en aquest sentit crec que així com estan plantejats

els pressuposts en donen resposta.

Crec que en certa manera he donat, he pogut explicar les

diferents preguntes que vostès m'han fet, si n'hi ha d'altres

doncs qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la paraula

el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Miquel Jerez, per un temps

de cinc minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquest portaveu no

esgotarà el temps de què disposa, crec que de les explicacions

formulades per part del conseller se n'ha pres nota i d'això en

farem ús en el seu moment, a fi de defensar la nostra posició en

relació amb aquest pressupost el qual és cert que davalla un

14,64%, cosa que nosaltres en aquest sentit celebram. Però, en

qualsevol cas, sí que és cert que necessitam més temps per

aprofundir en les xifres, aprofundir en tota l'estructuració, la

nova estructuració d'aquesta conselleria i tots aquells centres de

cost, tots aquells programes que mereixen una atenció molt més

profunda i no la que nosaltres hem pogut durant aquests darrers

dos dies que hem tengut de temps per poder aprofundir en

aquesta qüestió.

I només una reflexió, em crida molt l'atenció una expressió

que vostè acaba de fer en relació amb Marivent, però no li faré

respecte de Marivent, sinó possiblement amb un caràcter més

genèric, construir comunitat. Sí, vostè ha estat president de

consell insular i segurament que quan a vostè li deien que es

construïa comunitat i es construïa únicament comunitat a

Mallorca o es construïa més comunitat a Mallorca que a altres

illes, possiblement a vostè això no li caigués bé. Per tant, crec

que aquesta reflexió, venint d'una persona que ha estat

expresident de consell insular, com a mínim sorprèn, sorprèn.

És cert que construïm comunitat, però comunitat l'hem de

construir entre tots, per a tots i per a tot.

En conseqüència, aquesta reflexió que vostè acaba de fer

podria ser vàlida per a qualsevol altra acció executada d'acord

amb aquesta pressupost a l'illa de Mallorca, però no justifica

que la construcció de comunitat es faci només, precisament, a

l'illa de Mallorca. És una reflexió que li deix damunt la taula a

fi de cridar l'atenció sobre una qüestió que em sorprèn, que

veritablement venint d'una persona que és expresident de

consell insular, doncs es faci.

Poca cosa més, Sr. President, agrair la presència del Sr.

Conseller i de les persones que avui en aquesta seu

parlamentària l'acompanyen i ens tornarem a veure per poder

parlar amb més profunditat d'aquest pressupost.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sr. President. Agrair al Sr. Pons i al seu equip les

respostes que ens ha facilitat. I no m'ha respost si es publicaran

o no els estudis o els informes que a la seva conselleria es

farien.

I només fer-li una reflexió concretament sobre les dues

direccions d'Assumptes Institucionals que hi ha: una és el

Parlament i l'altra és Altres Organismes; no es podria fusionar,

unificar aquesta direcció i intentar, doncs, reduir una miqueta

més la seva despesa? Perquè la (...) que moltes vegades

l'increment de direccions..., i bé, no ho sé, és una reflexió, un

suggeriment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, mentre vostè rallava, que vostè té un gran rallar,

pensava en un amic meu, que tant de bo al cel sia, que era

glosador i era Pau Collut, i deia: als colzes tenc les juntes i cinc

dits a cada mà i paraules per contestar al que tu em preguntes.

I vostè a tot el que li demanam vostè contesta, té unes bones

juntes i cinc dits a cada mà, perquè vostè té un bon rallar.

El problema és que de rallar han de venir els fets, m'explic,

i vostè té un petit..., vostè i el Govern tenen un petit problema

que és que no tenen doblers i, lògicament, han de sucar això

com si fos una llimona, més que una llimona és com aquell tros

de xulla que posaven fa molts d'anys al cuinat i el ficaven dins

l'olla i el tornaven treure, ficaven el tros de xulla i el posaven

al rebost. Clar, qui no ho ha passat o la seva família no ho ha

passat és perquè vivia molt bé, eh?, i li donaven gust al cuinat

amb aquell tros de xulla que després tornaven penjar.

Aquests pressuposts, és vera, tenen un increment a segons

quines partides d'un 5%, d'un 6%, en temes socials, però és el

mateix tros de xulla de l'any passat i de l'any passat l'altre, que

no n'hi ha més. Nosaltres, des d'El Pi, intentarem fer una cosa

distinta en aquests pressuposts, segurament li presentarem una

esmena a la totalitat, però no veurà massa esmenes després, i

serem responsables, quan sapiguem el que faci Podemos, serem

responsables.

Per què? No, no, no, ja se'n poden riure ja, però és que

això...

(Remor de veus)

... una cosa és el xou d'aquí dins i una altra és la realitat del

carrer. Però nosaltres el que diem és que ja n'hi ha prou, ja n'hi

ha prou d'haver de sofrir gestionant d'aquesta manera! És a dir,

això és terrible, això és terrorífic, això no es tracta de tenir molt

per gastar molt, es tracta de tenir el necessari perquè la gent

que es troba amb uns gemecs molt silenciosos deixi de patir.
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Dit això, crec que també la seva conselleria, i tot el Govern,

podria fer prou per lluitar contra Madrid, bé, dia 20 de

desembre hi ha eleccions, per desbloquejar la no despesa dels

ajuntaments; és a dir, ens trobam a Balears amb molts d'ajunt...,

el Sr. Montoro és que ens els ha agafat entre l'espasa i la paret,

i molts d'ajuntaments tenen molts doblers als bancs i no poden

gastar ni abaixar els seus imposts als seus ciutadans, n'hi ha que

no en tenen, ni ha que els hauran d'apujar. I aquí jo crec que la

seva conselleria té també una feina a fer.

I, lògicament, que abans no ho he dit, el compliment

d'aquests convenis que es troben pendents, el compliment de les

inversions estatutàries, el tema de la tarifa plana, el nou sistema

de finançament, el REB, lògicament que seran prou de la seva

feina.

El tema del lobby de Florència, el que es veurà a Florència,

és a dir, hi ha illes del Canal de La Manxa, n'hi ha alguna que

és productora de llavor de patata, per això ho conec, no perquè

jo sigui una persona que conegui tot el món, però a Jersey

mateix, és a dir, una relació que tenim en el meu poble de més

de 90 anys amb aquesta illa, tenen un tractament distint, tenen

un tractament distint, no sé si és Còrsega o Cerdanya, amb els

vols al continent tenen un tractament distint del nostre. És a dir,

hem de fer un lobby de les perifèriques, és evident que Europa

només el lobby de les ultraperifèriques, però hi ha gent que no

està més lluny que nosaltres del continent que ja té un

tractament diferenciat.

És vera que no podrem aconseguir-ho tot en aquesta

legislatura, però hi ha gent que s'asseurà amb nosaltres a una

reunió, amb vostè, a Florència, que ja tenen coses distintes de

les nostres. Al final, i acab, es tracta d'igualtat d'oportunitats,

com deia vostè, clar, és a dir, jo el que dic és que un metre

cúbic de pell per fer sabates aquí em costi el mateix que un

metre cúbic que posen a Burgos, i que un metre cúbic de pell

manufacturada que jo enviï a Tòquio em costi el mateix que un

metre cúbic de pell manufacturada que s'enviï des de Burgos,

en això crec que l'Estat i la Constitució m'emparen, perquè

toquen ser iguals.

Jo crec que si aquesta música, aquesta partitura la tocam

conjuntament podem guanyar molt. Ja sé que vostè té moltes

altres coses, com ha vist jo no li he parlat ni de Marivent, ni de

les altres coses, és que, sense menyspreu, tot ens importa a El

Pi, però el que sabem és que d'aquesta manera som a punt de

ser desnonats, desnonats de l'autogovern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. No sé si m'ha respost la meva

pregunta, però si me l'ha respost no l'he escoltada, agrairia una

resposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, lament que no haguem pogut

compartir solidàriament com hem fet anteriorment amb el Sr.

Pericay el nostre temps, però bé, regles de la casa que en el cas

del Grup Mixt, normalment, no juguen bones passades. Bé, en

tot cas, gràcies Sr. Pericay. A la propera li deix el temps a

vostè.

Bé, no, simplement, dir dues coses: és a dir, Sr. Pons, jo,

afectuosament li dic, és a dir, no em demani un esforç de

generositat quan parlam d'un bé privatiu com és el Palau de

Marivent, jo seria absolutament feliç, contenta i crec que em

tenc per una persona prou generosa, que es fes una inversió de

800.000 euros en qualsevol servei bàsic públic que permetrà

l'ús públic correcte, que permetrà l'ús públic que permetrà el

gaudi i el bé generalitzat a un ampli espectre de la població,

que no és el cas, que no és el cas. M'agradaria veure on

arribarien els crits si el Palau de Marivent fos a Formentera el

qual, afortunadament, no hi és, però sí que a la Casa Reial li

agradava venir molt a l'illa de S'Espalmador en els anys

quaranta i en els anys cinquanta, això és cert, però no els va

pegar per construir-se un palau. I per tant, com que no és el cas,

vostè entendrà que jo aquí no pugui aplaudir el fet que la

despesa de 800.000 euros al Palau de Marivent sigui una

inversió precisament idònia, tant pel moment en què ens trobam

com per la poca repercussió que tendrà per a l'ús públic

general, com per, en definitiva, pel fet de tractar-se ja d'una

qüestió absolutament desfasada i que permeti’m que ho

qüestioni, però és una opinió absolutament personal que el

benefici i repercussió sobre el sector turístic sigui fins i tot tan

generalitzat. Però bé, això és un altre debat.

I finalment, vostè m’ha parlat de 12.000 euros, i aquí sí que

hi ha temes molt importants, 12.000 per a la Casa d’acollida

d’Eivissa, de la qual també se’n beneficien dones de

Formentera. Jo he entès 12.000, perdoni...

(Remor de veus)

Molt equilibrat també. Moltes gràcies, Sr. Pons. Bé, esper

tenir oportunitat d’abordar aquesta qüestió més endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Únicament dir-los que per a la

interpretació del Reglament estan ben assessorats per la lletrada

d’aquest Parlament i és la que ens marca tota aquesta

interpretació i inclou els torns de paraula d’aquesta sessió.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Tarrés, per un temps de cinc minuts.



128 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 3 de novembre de 2015 

 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, molt breument. En primer lloc agrair-li que em

doni la paraula, Sr. President. Jo en la meva primera

intervenció crec que no he aconseguit l’objectiu que volia,

l’objectiu no era fer descaradament la pilota al Govern, sinó

que l’objectiu era compartir allò que compartim ideològicament

i que jo volia posar en valor i així ho repetesc. 

Però només una única frase d’allò que jo pens d’aquesta

conselleria i m’agradaria que fos una miqueta el record per

molt de temps i era que alguns demanàvem que en aquesta

legislatura es fessin les coses diferents i era fer les coses

diferents perquè la diferència millori el benestar de tots.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Per contrarèplica té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Pons i

Pons):

Moltes gràcies. Començaré per la resposta que m’havia

deixat i deman mil disculpes, hi havia moltes notes. Vostè em

demanava pel programa 121B i com anaven atribuïts aquests

recursos, el capítol 4  són aquestes ajudes a PIME i a Projecte

Home, i el capítol 7 és exclusivament Projecte Home. El

capítol 7 feia referència a inversions, és aquest milió i

busques... Perdó el capítol 4 PIME i Projecte Home, capítol 7

Projecte Home només. I el capítol 4 seriem també les quantitats

que havia fet referència abans a PIME, havia dit 100 i busques

de mils d’euros. I el Projecte Home seria aquest milió més que

també hi havia. Per tant, aquestes serien les finalitats d’aquestes

partides, on anirien destinades.

Per part del portaveu de Podem, em demanava en relació als

informes i les lleis. Es publicaran a mesura que anem

produint..., açò té valor en el moment en què ho comparteixes.

Per tant, en aquest sentit ho farem. Una de les coses a què no he

fet referència abans és en certa manera revisar un poc el Llibre

d’Estil del Govern. El Llibre d’Estil té ja bastants d’anys i

també creim que val la pena fer-li una certa revisió, no són

quantitats significatives. A mesura que les executem, els les

explicarem.

Les xifres, perquè quedi en tot cas constància. Havia dit que

a Menorca hi ha casa s’acollida, són 282.000 euros; a Eivissa

hi ha casa d’acollida, que són 300.000 euros. A Formentera, és

cert, no hi ha casa d’acollida, però sí que hi ha persones que

s’han de desplaçar i per açò hi ha 12.000 euros, per fer possible

precisament aquests desplaçaments, amb la idea que tothom

tengui una resposta, no vull dir que siguin avantatges, però de

vegades una certa distància, les cases d’acollida fins i tot poden

ser un valor afegit, no vull aprofundir, tampoc no som un

expert. En qualsevol cas aquesta desproporció està lligada que

a Eivissa hi ha casa d’acollida, no a Formentera i, per tant, hi

ha un major cost en el cas d’Eivissa.

I acab, si em permeten amb aquesta darrera reflexió, crec

que està bé que rallem d’aquestes coses i que puguem

compartir, agaf i pos en valor aquesta idea que deia el Sr. Jerez,

poques vegades coincidim, faig una reflexió en aquesta idea de

construir comunitat. Construir comunitat no és només posar en

valor o la cosa que fa a una regió o a una de les illes, encara

que no beneficiï els altres. Construir comunitat és sobretot

poder redistribuir de manera encertada i de manera equitativa

els recursos que tenim entre tots.

I en aquest cas jo vull posar en valor, perquè crec que val la

pena posar-ho en valor dins aquest 2016 per als consells

insulars per a despesa corrent, que és allò que més costa, hi

haurà 30 milions d’euros més. D’aquests 30 milions d’euros

més n’hi ha 19 per a Mallorca; 4,7 per a Menorca; 5,2 per a

Eivissa; i mig milió, 510.000 euros per a Formentera. Açò és

un increment afegit, açò és com a conseqüència de la pujada

d’impostos. És a dir, aquesta reflexió que feia jo abans de dir

..., aquests recursos surten de l’increment dels imposts a aquest

2% de la població de les Illes Balears i la redistribuïm. 

Els que han president de consell insular, sabran el difícil

que ha estat que en transport per carretera a Eivissa, a Menorca

o a Formentera hi pugui haver línies regulars d’autobusos. És

més, dins la passada legislatura impossible d’aconseguir un

increment de l’aportació per a despesa corrent, l’opció a més

d’una illa va ser decidir retallar i suprimir freqüències i

connectivitat entre els diferents pobles. Que ara hi hagi per a

l’illa d’Eivissa 5 milions d’euros garanteix recursos suficients

per tenir una qualitat del transport terrestre que sigui suficient,

o per a serveis socials o per a cooperació local, on resulta que

els plans insulars de cooperació local més d’un consell els

havia suprimit perquè ja no hi quedaven recursos. Açò és

despesa corrent i açò és construir comunitat. I ho hem de fer,

nosaltres creim que açò ha de ser així, enfortint també els

consells insulars. 

Si en açò ens posam tots d’acord, ajudam tots i també som

un poquet generosos tots, serem cada vegada més forts, ens

coneixerem més, també serem més solidaris i demanarem als

més grossos, que és l’illa de Mallorca, que evidentment en

aquesta visió i en aquesta perspectiva la tengui cada vegada

més present.

Açò és una manera de fer, aquest govern la tindrà sempre

present i l’impulsarà i en voldria més, perquè en voldria més,

però en qualsevol cas aquest és el camí i aquests són els

pressuposts de la conselleria.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo voldria agrair a tots els grups

parlamentaris que s’hagin adaptat als horaris que tenim de cada

una de les comissions.

I una vegada acabat el debat, volem agrair la presència del

conseller de Presidència i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 3 de novembre de 2015 129

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Adm inistració

PARLAM ENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALM A Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

