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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. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, David Martínez substitueix Laura Camargo, de Podem

Illes Balears.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més? Està clar, Sra. Secretària? Bé.

Passam al debat...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, perdó, Miquel Jerez substitueix Rafael Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a

dictaminar el projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016.

Aquesta presidència informa als grups parlamentaris que

l’ordenació del debat se farà amb 13 apartats, d’acord amb

l’ordenació de les esmenes, derivades de l’informe de la

ponència.

Així mateix, es recorda que les possibles noves esmenes

que se presentin, tendents a aconseguir un acord per

aproximació entre les esmenes ja formulades, s’hauran de

presentar per escrit.

També es comunica als grups parlamentaris que les

votacions es realitzaran al final de cada debat.

Text articulat, debat número 1, articulat del dictamen del

projecte de llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà

un únic debat en defensa conjunta de totes les esmenes que es

mantenen.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular, de

la RGE núm. 9039 a la RGE núm. 9106 i de la RGE núm. 9018

a la RGE núm. 9114 i posicionar-se respecte de les esmenes

dels altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni

Camps, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Les esmenes que nosaltres

presentam als pressuposts i al text articulat en concret, les

podríem dividir en diversos grups: un són totes aquelles

esmenes que fan referència a l’adaptació dels pressuposts a la

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat

autònoma. Entenem, i ho hem dit en tot moment, que avui

hauria de ser present i s’hauria d’aplicar la Llei de finances que

es va aprovar a finals de l’any passat, de l’any 2014.

No podem entendre que una llei aprovada amb un ample

consens, tots els grups parlamentaris van estar d’acord amb

aquesta llei, va sortir amb un ample consens, pràcticament tots

els punts van sortir amb els vots favorables. Una llei que a més

tenia voluntat de permanència. Record encara el Sr. Joan

Boned, que en aquell moment era portaveu del Grup Socialista,

que va dir que una de les lleis que no derogaria si governava el

Partit Socialista, precisament seria la Llei de finances.

I era una llei que establia uns majors controls en la despesa,

eliminava les partides ampliables, suposava una millora

substancial en transparència. I per tant, no podem entendre que

ara de forma unilateral el Govern hagi decidit suspendre la seva

aplicació, perquè enteníem que hi havia un gran acord en

aquestes qüestions i enteníem que hi havia un gran acord amb

aquesta llei.

Per tant, nosaltres l’explicació que podem donar a aquest

fet, el fet de suspendre l’aplicació de la Llei 14/2014, és una i

és que el Govern no es vol sotmetre precisament a aquests

controls, ni a les limitacions que suposava aquesta llei. Una llei

que era molt estricta en qüestions sobretot de control de la

despesa, precisament i ho he dit abans, eliminava les partides

ampliables. Aquest text articulat manté les partides ampliables.

I per tant, entenem que el Govern no vol tenir aquests controls

en la despesa, i ja ho ha dit també el Govern en moltes

ocasions, no vol complir amb l’objectiu de dèficit que ve fixat

per l’Estat. 

I açò demostra, de forma clara i evident, que aquests

pressuposts que es presenten són avui un paper banyat, són uns

pressuposts que certament no poden ser creïbles i no poden ser

creïbles perquè el mateix Govern ja diu que no són creïbles.

Per tant, presenten uns documents, presenten uns papers que,

des del nostre punt de vista, no tenen cap tipus de credibilitat,

és un pressupost que neix mort i neix mort, precisament, perquè

no es vol complir amb la Llei de finances del 2014.

Una qüestió important que vull remarcar és, precisament,

l’eliminació de les partides ampliables. Precisament aquelles

partides que es poden augmentar a càrrec d’un major dèficit. A

l’anterior legislatura ja les vam reduir moltíssim aquestes

partides ampliables, es va reduir a la mínima expressió, i amb

la Llei de finances quedaven definitivament suprimides. De

forma que només es podien ampliar una partida a compte de

reduir-ne una altra, o bé ampliar una partida a compte del fons

de contingència. O bé, presentant una Llei de crèdit

extraordinari en el Parlament.

Per tant, dintre d’aquesta qüestió que és l’aplicació de la

Llei de finances, hem presentat esmenes que van des de la RGE
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núm. 9061, 9062, 9063 fins la RGE núm. 9103, amb algunes

variacions.

Un altre grup d’esmenes, que també m’agradaria destacar,

són aquelles que fan referència als controls previs de

l’administració. És a dir, en aquests pressuposts el Govern

pretén eliminar determinats controls previs que existien i que

precisament el que fan és donar un major control als comptes

públics. I per tant, nosaltres hem presentat esmenes per

exemple al fet de què el Govern vulgui que no sigui preceptiu

l’informe de la Direcció General de Funció Pública i

d’Administracions Públiques a les convocatòries de places

vacants de personal funcionari.

També presentam esmena quan es pretén eliminar els

informes previs i favorables del director general de Pressuposts

i Finançament i de la directora general de Funció Pública i

Administracions Públiques, en el cas de nomenament de

personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes

Balears. Feim aquesta esmena perquè si no la féssim, de fet si

no s’aprova aquesta esmena, els nomenaments precisament del

Servei de Salut ja no estaran subjectes a aquest informe previ

i favorable del director general de Pressuposts i també de la

directora general de Funció Pública, i estaran subjectes

únicament a la voluntat del Sr. Juli Fuster, que tothom coneix

molt bé quins són els criteris que utilitza a l’hora de contractar

nou personal. Per tant, crec que aquesta esmena, les RGE núm.

9111 i 9040 són realment importants per evitar aquestes

qüestions que a molts ens han estranyat últimament.

També es vol suprimir i també hem posat una esmena

precisament perquè s’eviti, suprimir l’informe preceptiu de la

Direcció General de la Funció Pública i Administracions

Públiques per a les convocatòries dictades per cobrir llocs de

treball de naturalesa temporal, tant de personal estatutari, com

de personal laboral, l’esmena RGE núm. 9041. També hem

presentat esmena quan es vol eliminar l’informe previ del

director general de pressuposts i finançament i de la directora

general de Funció Pública i Administracions Públiques en la

contractació de personal laboral temporal i per al nomenament

de funcionaris interins i de personal estatutari, les RGE núm.

9042 i 9112.

Vull dir amb tot açò que la no aplicació de la Llei de

finances i l’intent d’evitar aquests controls previs fa que el

Govern intenti eludir moltes responsabilitats i molts de controls

que la llei precisament havia posat. I crec que és important

recalcar-ho i intentar entre tots evitar-ho. I per açò, qui vulgui

donar suport a aquestes esmenes, sabrà que el que volem

precisament és açò, i qui no les vulgui aprovar, precisament el

que voldrà és la resta, que no hi hagi control, que hi hagi el que

hi ha hagut en altres ocasions i altres legislatures. 

Un tercer grup d’esmenes és tot el que fa referència a la

reforma fiscal que tots coneixem, que el Govern pretén una

reforma fiscal, que més que una reforma fiscal ve a ser una

pujada indiscriminada de tots els impostos possibles i

impossibles que té aquesta comunitat autònoma, i per tant hem

presentat esmenes que evitin la pujada del 20% d’aquelles taxes

que ja a l’anterior legislatura van davallar aquest 20% i que ara

el Govern intenta una altra vegada tornar-les pujar aquest 20%.

També hi ha esmenes que el que fan és suprimir tota

referència a aquest increment brutal de la pressió fiscal, i altres

esmenes el que fan és millorar el text i proposen qüestions en

positiu, com, per exemple, proposam que hi hagi... se

substitueixi la reducció de l’IRPF que presenta el Govern per

a donatius a entitats que fomenten el català, i nosaltres la

substituiríem per una deducció per a donatius que es facin a

entitats que tenguin com a objecte la promoció i ajuda a les

persones amb risc d’exclusió social. Entenem que és molt més

prioritari ajudar les persones amb risc d’exclusió social que

ajudar a aquells colAlectius que defensen o que fomenten la

llengua catalana.

També hem presentat una esmena de cara a crear una nova

deducció, també autonòmica a l’IRPF, per a les despeses de

desplaçament i estada dels estudiants de les Illes Balears que

estudien fora de la seva illa.

I també una altra esmena que fa referència a una deducció

també de l’IRPF per a aquelles despeses que tenguin les

famílies a escoles infantils de zero a tres anys.

També proposam una reducció d’1,2 cèntims per litre, un

25% de l’impost sobre venda de minoristes de determinats

hidrocarburs, el conegut “cèntim sanitari”.

I també proposam una esmena de reducció dels coeficients

multiplicadors corresponents als grups 3 i 4 de l’impost de

successions i donacions. 

Tot un conjunt d’esmenes que pretenen precisament evitar

la pujada d’impostos, el que pretenen és mantenir la reforma

fiscal que es va fer a l’anterior legislatura, a finals de la

legislatura, de reducció d’impostos per a tots els ciutadans, i el

que pretén, precisament, és que el Govern no posi la mà dins la

butxaca dels ciutadans i que aquests no sofreixin els capricis

d’aquest govern, aquests capricis... que els capricis del Govern

no recaiguin damunt les esquenes dels ciutadans.

Un altre grup també d’esmenes que presentam són les que

fan referència a temes de personal i fem una esmena en el

mateix d’El Pi, de suprimir l’article 25, aquell que pretén la

reducció temporal de la quantia del concepte retributiu de

carrera professional del personal al servei de la sanitat pública.

També demanam la supressió de l’article 26 pel qual el

Govern pretén seguir mantenint determinades suspensions i

modificacions de convenis i acords subscrits pel Govern;

aquells que varen venir dient que s’havien acabat les retallades

són els primers que les mantenen i l’article 26, que és calcat al

que hi havia a l’anterior legislatura, és un article que manté les

retallades que es van haver de fer a l’anterior legislatura. Per

tant, quan la consellera d’Hisenda ens diu que han vingut ells

i que s’han acabat les retallades, jo li dic: Sra. Consellera, no

s’han acabat les retallades, les retallades continuen i vostès les

continuen i les continuen amb el text articulat dels propers

pressupostos, i amb l’article 26 en concret.

I en especial -i en especial- fem una esmena més concreta

on demanam que s’apliquin els acords de 2008 de la Mesa de

l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. A l’any

2008 el pacte de progrés va firmar amb els colAlectius de
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l’ensenyament privat concertat una sèrie de millores de les

condicions laborals del personal que fa feina a les escoles

concertades, uns acords que mai no s’han complert, i nosaltres

el que fem és demanar precisament que es compleixin. Són uns

acords aprovats -ja dic- pel segon pacte de progrés, mai no han

estat aplicats i per tant, demanam que, ja que s’han acabat les

retallades, com deia la consellera, idò que s’apliquin, sobretot

en el que fa referència a la paga extraordinària d’antiguitat de

25 anys i l’equiparació gradual de la remuneració amb el

personal docent de l’ensenyança pública, esmenes 9075, 77 i

78.

També fem una esmena, la 9074, en el sentit de no aplicar

la pujada general de l’1% de les retribucions del personal al

servei de l’Administració de la comunitat autònoma als

membres del Govern, als alts càrrecs i membres de la

Sindicatura de Comptes. Consideram que no es donen encara

les circumstàncies favorables perquè els càrrecs polítics es

puguin pujar el sou i, per tant, entenem que s’han de mantenir

els mateixos sous que hi havia en l’anterior legislatura. Mentre

tinguem persones que ho passen malament, mentre tinguem

persones en situacions absolutament precàries, no crec que

sigui de rebut que a gent que cobra molt també se li augmenti

el sou en aquest 1%. Creim que s’hauria de seguir, per tant,

amb la congelació salarial que es va fer a l’anterior legislatura.

Després també m’agradaria ressaltar algunes altres esmenes,

una també molt curiosa, a més, que em va cridar molt l’atenció,

i és l’esmena a la disposició final sisena que és la que fa

referència a les funcions i competències de l’Institut d’Estudis

Baleàrics. I dic curiosa perquè les funcions de l’Institut

d’Estudis Baleàrics es van aprovar a l’anterior legislatura en els

darrers pressupostos i surten relacionades totes les seves

funcions i totes les seves competències i ara es modifiquen

aquestes funcions i competències i eliminen tota referència pel

que fa a la promoció, estudi i defensa de les modalitats insulars,

una qüestió que surt a l’Estatut d’Autonomia. 

I jo em deman: qui millor que l’Institut d’Estudis Baleàrics

per fomentar les nostres modalitats? Unes modalitats que són

una riquesa per al conjunt de la llengua catalana. No podem

entendre aquest autoodi d’aquest govern envers aquesta

qüestió, envers les modalitats pròpies.

Nosaltres ho hem modificat simplement afegint..., és a dir,

totes les funcions que posen de més al text actual ens semblen

perfectes, però afegim, a més a més, aquelles que fan referència

a les nostres modalitats, perquè no entenem de cap de les

maneres que l’Institut d’Estudis Baleàrics defugi d’aquesta

responsabilitat que té de defensar i promoure les nostres

pròpies modalitats.

Presentam també una esmena de supressió en relació amb

la disposició final setzena. És curiós perquè..., és a dir, en

aquesta disposició mitjançant el que jo diria una triquiñuela

legal, es diu que els punts en matèria tributària començaran a

vigir a partir de dia 31 de desembre de 2015. Algú diria, bé, no

passa res per un dia, tant és començar dia 31 de desembre com

començar dia 1 de gener de 2016; doncs no, té molta

importància, en aquest cas perquè l’impost d’IRPF i l’impost

de patrimoni, que en teoria si es comencés a aplicar a partir de

dia 1 de gener el pagaries a la declaració que fessis el 2017,

amb aquesta triquiñuela legal el que es fa és que la declaració

que hauria de fer el 2016 corresponent a l’any 2015, l’has de

fer. Per tant, avances en certa manera aquesta pujada

indiscriminada d’impostos un any, i a nosaltres ens sembla que

açò és una burla a tots els ciutadans, una burla a tots els

ciutadans perquè es va aprovar un pressupost l’any passat,

aquest pressupost està aprovat i com a mínim hi hauria d’haver

la decència que s’apliqui durant tot l’any, i no aplicar aquest

tipus de triquiñuelas legals perquè açò sigui possible.

I aquestes són a grans trets les esmenes i tot el que jo més

o manco volia dir, evidentment si hi ha altres qüestions menors,

idò estaré encantat de poder-ho resoldre i poder-ho contestar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, les RGE núm. 9525 i 9526,

i per posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups

parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per

un temps de quinze minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. I bé, començam avui, durant

aquests dies, en les diferents comissions a intentar continuar

l’aprovació de les esmenes, la setmana passada ja vàrem assistir

a la ponència i per part del nostre grup parlamentari vàrem

presentar alguna esmena sobre l’articulat, que va ser aprovada

i, com el president ha comentat, només ens queden vives dues

esmenes que hem presentat. Concretament, penso que no hi

haurà cap problema sobre l’esmena 9025 perquè era una..., era

qüestió de la redacció que tenia i feia referència sobre...,

llegeixo textualment com quedaria: “L’acord adoptat serà

publicitat pel Govern de les Illes Balears als efectes del seu

coneixement per part de la ciutadania”, d'acord? Per tant,

només seria afegir aquestes dues línies.

I després, per a nosaltres també era molt important l’esmena

que vàrem presentar, la 9026, que feia referència sobre la

publicitat i l’accessibilitat a la ciutadania dels estudis, treballs

tècnics i memòries que des de l’administració pública i totes les

entitats i empreses públiques del sector instrumental s’elaborin.

Crèiem que s’han de justificar tots els informes, com he

comentat, i per això proposam una nova redacció que en el

marc de la Llei 4/2011, de 31 de març, de l’administració

pública i del Govern de les Illes Balears, es publiquin a efectes

de l’accessibilitat, etcètera, i el seu cost econòmic. Pensam que

realment és una qüestió molt simple i no costaria pràcticament

res fer arribar aquests estudis, treballs i memòries que des de

l’administració pública es realitzin. 

Nosaltres intentam posicionar-nos respecte dels diferents

articles i esmenes que es presenten. Per a nosaltres aquests

pressuposts, com ja hem manifestat en més d’una ocasió, sabem

que són insuficients per al nostre grup parlamentari, sabem

perfectament i entenem tot l’esforç i reconeixem l’esforç per

part del Govern i dels partits polítics que governen actualment

que han fet un gran esforç per intentar començar a donar marxa

enrere a totes les retallades, a tot l’"austericidi” que durant
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aquests quatre anys hem patit amb el Govern del PP, però per

a nosaltres encara ens fa i ens queden curtes determinades

qüestions com, per exemple, en el tema d’educació vèiem que

és insuficient el pressupost i veurem quan arribi la comissió

corresponent, idò, intentar defensar que hem d’invertir més

doblers en educació, igual que en innovació, en investigació,

recerca i innovació, en el tema de la pobresa energètica,

etcètera, però això ja ho veurem el pròxim dia.

Per acabar, sí que ens agradaria fer un petit incís o fer una

reflexió important i veure i manifestar ja públicament el nostre

vot davant l’article 15 concretament, sobre les retribucions dels

membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs, del

personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes

de les Illes Balears. Per a nosaltres, com tots els assistents i

diferents grups parlamentaris, des del primer minut el Grup

Podem hem demanat un esforç, hem demanat una reducció per

part dels salaris dels nostres representants polítics, crèiem que

realment, actualment, i el Sr. Antoni Camps ho ha comentat,

però nosaltres tenim clar que necessitam més doblers i no es

donen les circumstàncies i pensem que volem rescatar les

persones i abans que la presidenta, el vicepresident, els

secretaris generals, els directors generals i els alts càrrecs

assimilats, els síndics de comptes, la secretaria general,

etcètera, s’incrementin en un 1% el seu salari, crèiem que

haurien de fer un esforç i mantenir el seu salari. Nosaltres

votarem a favor d’aquesta esmena.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per tant, per aclarir un poc la seva

intervenció concretarem que les dues esmenes tenen el número

9525 i 9526, per una part, i llavors, per una altra part, comentar

que la 9525 hi havia una esmena que, segons sembla, havia de

presentar per escrit amb tot això que ha comentat vostè i que

ens agradaria que ens fes arribar a la mesa. Respecte de la

9525, de redacció. Molt bé.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, la RGE núm. 9509, i posicionar-se respecte de les

esmenes dels altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.

Antoni Reus, per un temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

A veure, en primer lloc, l’esmena que nosaltres mantenim,

que és una esmena compartida amb el Grup Socialista i amb el

Grup MÉS per Menorca, és l’esmena 9509, 8948 i 9489, que

és una esmena a l’article 16, per tant nou, respecte de la

recuperació de la paga extra i l’esmena entenc que no hi

d’haver cap problema per a la resta de grups, perquè el

contingut és anàleg a l’esmena que s’ha aprovat avui matí en el

Plenari per unanimitat, respecte de no vincular que hagi de

sortir tota la... s’ha d’imputar tota la despesa del retorn de la

paga extra a la secció crec que és 36, si no vaig malament. Però

bé, en tot cas, el sentit és el mateix que l’esmena que s’ha

aprovat en el projecte de llei d’avui matí.

El posicionament del nostre grup respecte de la resta

d’esmenes, respecte de les del Grup Mixt entenem que les hem

de rebutjar. La 9542, que fa referència al tema dels

empadronaments dels càrrecs, entenem que és una esmena que

és ben intencionada, però que pot donar... no està ben resolta,

diguem, crec que s’hauria d’estudiar més perquè pot donar lloc

a diferències de fer parts i quarts. 

Després, en general, hi ha tota una sèrie d’esmenes, tant del

Grup Mixt com d’El Pi com del Partit Popular, que fan

referència a l’educació concertada. Nosaltres entenem que el

pressupost fa un esforç per incorporar una sèrie d’articles per

millorar la gestió de la concertada, totes aquelles esmenes que

poden millorar aquesta gestió nosaltres entenem que es podrien

acceptar o transaccionar, però les que suprimeixin aquests

articles que entenem que són per a un millor control i entenem

que tots els euros públics que van a parar a la concertada han

de ser ben fiscalitzats i han de ser ben controlats, idò, les que

fan referència a suprimir tot aquest articulat no les donarem

suport. 

Sí que consideram que es podria acceptar la 8963 d’El Pi i

que es podria millorar la redacció transaccionant la 8964 i

8966.

Després hi ha un conjunt d’esmenes, tant d’El Pi com del

Partit Popular, que fan referència a la suspensió de drets, a les

quals ja ha fet referència el Sr. Camps, en aquest sentit creim

que la 8970, que fa El Pi, es podria millorar la redacció i creim

que es podria acceptar. La resta entenem que no perquè

evidentment aquest govern no proposa noves retallades, aquest

govern intenta fer el calendari del retorn de tot el que ha

suposat les retallades que s’han fet al llarg d’aquests anys i és

evident que això no és una feina que es pugui fer en mig any,

es mantenen, és vera, articles que es varen introduir l’any 2015

que ja prorrogaven coses de l’any 2014 i que prorrogaven el

que es va decidir en el Decret Llei del 2012, però sí que és vera

també que hi ha uns acords amb les meses de negociació per al

tema de la paga extra, hi ha uns acords per al tema de la carrera

professional, hi ha uns acords amb el tema dels sexennis, els

sexennis recordem que hi ha un acord perquè es retornin a

partir de setembre. Per tant, crec que es fa un esforç perquè

totes aquestes suspensions es resolguin al llarg de 2016 i 2017.

Després, s’ha fet referència a la Llei de finances, hi ha un

bloc d’esmenes del Partit Popular que fan referència a la Llei

de finances, vull recordar que no se suspèn tota la Llei de

finances, se suspenen determinats articles de la Llei de

finances. N’hi ha que fan referència a més control i que ja

s’apliquen i s’han aplicat enguany, com és el fet que el sostre

de despesa de la comunitat autònoma s’hagi exposat i debatut

en seu parlamentària i això per mor de la Llei de finances, per

tant, és una aplicació de la Llei de finances. Sí que és vera que

amb el tema de les referències a les partides ampliables, amb la

situació pressupostària, amb el que es pot ficar dins el fons de

contingència, que és autènticament insuficient, idò, no queda

més remei que determinats temes de la Llei de finances en el

context actual pressupostari no siguin viables. 

I jo també he de dir que no som tan pessimista com el Sr.

Camps respecte de l’incompliment de la comunitat autònoma,

i sobretot si ho posam en el context de la resta de comunitats

autònomes. Fa poc sortia l’informe de l’AIReF respecte del

projecte de pressupost de les diferents comunitats autònomes,
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i si bé és ver que l’AIReF diu que hi ha risc d’incompliment ens

posa a mitjan taula, ens posa un risc moderat, per davall

d’aquelles comunitats autònomes a les quals considera que hi

ha un risc molt elevat d’incompliment; a nosaltres ens posa un

risc moderat, entre altres coses per exemple per l’impost sobre

estades turístiques, que és un tema que és vera que hi ha un risc

que no entri en vigor però crec que aquest govern està fent

feina i es tramitarà aviat la llei perquè sigui una realitat i per

tant no ha de ser una preocupació.

Del tema dels controls previs a la contractació es mantenen

la majoria de controls. Sí que hi ha una racionalització en

determinats àmbits, que es millora el funcionament, diguem, i

almanco el que es pretén és que els controls que es posin es

compleixin, perquè dir que desapareixen controls, per exemple,

a l’àmbit sanitari no és així, el que passa és que canvien de

responsable, no és el mateix, però almanco es fa una

racionalització i no es colAlapsa la Direcció General de Funció

Pública i la de Pressupost, i almanco el que interessa és que els

controls que es posin es compleixin, no posar que tot ha de

passar per Funció Pública i Pressuposts i després que això no

passi, i després els controls no es facin sinó que la intenció és

que es facin aquests controls.

Hi ha dues esmenes en aquest bloc, diguem, que creim que

es podrien transaccionar, que són la 9040 i la 9043 respecte de

l’anualitat dels contractes. 

Després hi ha tot el bloc que fa referència als ingressos.

Evidentment si aquest govern es pot plantejar una negociació

amb els sindicats i programar el calendari de drets, el retorn del

calendari de drets, és precisament perquè hi ha una sèrie de

mesures tributàries que permeten augmentar els ingressos per

a això i per augmentar un 1% el que marca la Llei de

pressuposts generals de l’Estat per als empleats. Aquesta

triquiñuela que diu el Sr. Camps que es fa és una triquiñuela

coneguda pel Partit Popular perquè entre altres coses la va

aplicar a la Llei 15/2012, de pressuposts de la comunitat per al

2013, per eliminar la bonificació que imperava en aquells

moments a la bonificació a l’impost de patrimoni que el Partit

Popular va eliminar. Per tant és una cosa ben normal, i sobretot

tenint en compte que l’IRPF el que es pretén és mantenir la

progressivitat, amb els canvis legislatius que ha fet el Govern

de l’Estat per al 2016 nosaltres el que pretenem és que les

rendes més altes mantenguin aquesta progressivitat i d’aquí que

hagi d’entrar en vigor per a la declaració que es faci respecte de

l’any 2015.

Ara no sé si em deix res. Sí, l’esmena 9052, respecte al fet

que els càrrecs no tenguin l’1%, jo crec que és injust, crec que

és injust perquè si l’any 2010, quan hi va haver una retallada

als funcionaris, als càrrecs també se’ls va retallar; si l’any 2012,

quan hi va haver l’eliminació de la paga extra, als càrrecs

també se’ls va llevar la paga extra i avui matí no he sentit ningú

que digués que trobava que als càrrecs no se’ls havia de

retornar la paga extra perquè el context encara era molt

complicat, jo crec que avui matí tenia l’oportunitat de defensar

això, avui matí hagués pogut dir que als càrrecs no se’ls retorna

aquesta part de la paga extra. Evidentment no ho ha fet, per tant

jo crec que si s’ha lligat i quan ha estat per reduir s’ha reduït,

idò quan és per aquest 1%, igual que es va reduir l’any 2010 el

5 o el 7% o la quantitat que..., el percentatge que es va

estipular, jo crec que és normal que es lligui i que s’augmenti

aquest 1%.

I..., i crec que no em deix res. Bé, creim que hi ha temes de

redacció que creim que es poden incorporar, algunes

matisacions, com seria la 9108 i la 9109. La 9018 és una

qüestió lingüística que diu “i/o”, que creim que allò correcte

seria posar “o” en el concert social; després respecte del

concert social creim que estaríem d’acord amb el que es

proposa però que s’hauria de posar en partir de l’entrada en

vigor de la llei, perquè si no a la redacció no queda molt clar a

partir de quan és el termini de sis mesos, que seria a partir de

l’entrada en vigor de la Llei de pressuposts.

I això és la nostra primera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

de la RGE núm. 8963 a la 8973, i posicionar-se respecte de les

esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble.

Sr. Josep Melià per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Començam, com no pot ser d’altra

manera, per les nostres pròpies esmenes. Hi ha un important

grup d’aquestes, en concret 7 de les 11 que hem presentades a

l’articulat, que giren al voltant de l’escola concertada, i com

s’ha dit aquí de la millora de la gestió d’aquesta escola

concertada. En general la nostra opinió és que no són matèria

de llei pressupostària moltes de les normes que s’han incorporat

en aquest projecte de llei, ja que molta d’aquesta regulació

s’hauria de fer via reglament o instrucció de la conselleria o bé

a través d’un acord amb l’escola concertada, cosa que no es fa

sinó que hi ha com una imposició d’unes determinades regles

sense que es produeixi aquest tan suat diàleg de què presumeix

tant aquest govern, però que després es veu que no es practica

en profunditat.

Entenem que els mestres de l’escola concertada són uns dels

grans perjudicats de sempre, de sempre, no només des de la

crisi econòmica, perquè arrosseguen abans de la crisi

econòmica ja un diferencial i un desequilibri en relació amb els

altres mestres, i per tant que a través de regles pressupostàries

encara es dificulti l’equiparació desitjada d’aquest professorat

ens pareix que no és el camí adequat, i per tant moltes de les

nostres esmenes incideixen en aquesta pretensió d’aconseguir

una equiparació real de totes les escoles sostingudes amb fons

públics, perquè totes per a nosaltres formen part de l’escola

pública, i per tant entenem que s’ha d’avançar des de l’acord i

des de la consideració de la diferenciació del règim que existeix

entre una i l’altra, però totes sostingudes, com dic, amb fons

públics.

Per tant el que ja s’ha dit del finançament de la paga

extraordinària d’antiguitat, de la millora en relació amb

conceptes retributius, ampliar supòsits per substitucions de

professorat, ens pareix que és el camí adequat i que la Llei

pressupostària en aquest sentit no dóna una resposta adequada

a les necessitats d’aquesta escola concertada.
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Un segon grup de les nostres esmenes està relacionat amb

la suspensió de les ajudes i de les prestacions als funcionaris i

als empleats públics, concretament la 8972 en relació amb les

prestacions i ajuts d’acció social, i la 8971 en relació amb la

carrera professional de salut, que també ha quedat suspesa i que

coincideix amb una esmena plantejada pel Grup Parlamentari

Popular.

Finalment, en relació amb les nostres esmenes, vull fer

especial referència a dues molt concretes: la primera, la 8973,

el que fa és una aposta per l’eliminació d’un privilegi que es

pot considerar que existia per als polítics però respectant els

drets adquirits, i per tant configurant un règim transitori per a

aquells polítics que ja tenen aquest dret consolidat i reconegut;

evidentment de cara al futur estam d’acord amb l’eliminació

d’aquest complement de sou, però en relació amb els que el

tenen reconegut s’ha d’establir algun mecanisme perquè no ens

passi com ha passat a l’anterior govern, que venguin sentències

desfavorables i al final valgui més la corda que el bou. Per tant

entenem que aquest règim transitori o alguna proposta de

transacció en relació amb el règim transitori per a aquestes

persones que tenen aquest dret reconegut seria adequat i seria

intelAligent i ens podria blindar de cara a futures resolucions

judicials.

I la darrera de les nostres esmenes que vull comentar és la

RGE núm. 8970, que per a nosaltres és molt significativa i que

tenim molt d’interès de veure què faran els altres grups

parlamentaris, sobretot els que donen suport al Govern i es

posen tot el dia camisetes verdes, perquè aquesta esmena que

ens han fet arribar, que és una reivindicació per part de

l’Assemblea de Docents, el que intenta és obrir i deixar oberta

la possibilitat de futurs acords en relació als sexennis dels

professors i dels mestres de la Conselleria d’Educació. Per tant,

no evita aquest caràcter..., evita la prohibició del caràcter

retroactiu del futur acord que es pugui produir. Per tant,

evidentment això està subjecte a què es doni la condició, si la

condició no es dóna, no hi haurà el cobrament d’aquests

sexennis, però si hi hagués aquest acord entenem que no tenim

perquè haver de partir una limitació via Llei de pressuposts. I

aquesta és una reivindicació d’aquest colAlectiu i veurem si els

que es trasmuden amb la seva vestimenta, després donen suport

de bon dies de veres a aquesta comissió i en aquest Parlament.

En relació amb les esmenes del Grup Parlamentari Popular,

volem..., clar, són molt diverses i n’hi ha moltes, per tant, és

difícil sintetitzar la nostra postura de totes. Sí que nosaltres en

relació amb la Llei de finances sap el Sr. Camps que no

coincidim amb el seu punt de vista de defensa fèrria d’aquest

objectiu de dèficit, perquè nosaltres partim de la base que

efectivament el dèficit està injustament repartit entre les

administracions públiques de l’Estat espanyol i molt

concretament entre el Govern central i les comunitats

autònomes. I per tant, una mica de flexibilitat, atesa la injustícia

del repartiment, és imprescindible per a la gestió d’uns

pressuposts, que la veritat és que són molt complicats, encara

que vostè de vegades li vulgui llevar un poc de ferro a la

complicació d’aquests pressuposts, nosaltres entenem que

certament són complicats.

En relació al tema dels controls previs, clar, aquí sempre

tenim la disjuntiva de si és una agilitació de les tramitacions i

un inici d’un camí cap a l’eficiència, o si realment és una

eliminació d’uns controls imprescindibles. Aquí sempre hi

haurà aquest debat i això és un poc el que li contesten els grups

parlamentaris que donen suport al Govern, nosaltres a alguna

d’aquestes esmenes en plenari li podríem donar suport, però en

aquest moment ens abstendrem perquè no tenim una opinió

tancada sobre les mateixes.

En relació a la reforma fiscal, evidentment nosaltres vàrem

presentar una esmena a la totalitat en els pressuposts. Un dels

arguments bàsics de la presentació d’aquesta esmena a la

totalitat era la nostra oposició a la pujada fiscal que contenien

els pressuposts i que defensa el Govern. I per tant, també

podríem coincidir en algunes, tot i que entenem que aquestes

esmenes realment no compensen la pujada fiscal, sinó que

intenten introduir alguna puntualització, o algun matís en

relació a aquesta qüestió tan important.

Per acabar amb el tema de les esmenes del Partit Popular,

sí que volem anunciar que donarem suport, votarem

afirmativament les RGE núm. 9044, la 9078, la 9106 i la 9074.

I la resta ens abstendrem, tot i que en plenari puguem donar

suport també a algunes altres. Evidentment tota aquesta guerra

que tenen en el Partit Popular en relació amb les modalitats i

les deduccions d’IRPF per al tema de la llengua pròpia,

evidentment en aquests no hi coincidim com és públic i notori

i no hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca RGE núm. 8948 i posicionar-

se respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la

paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé jo de les esmenes de tall

que han presentat i que han presentat de forma conjunta MÉS

per Mallorca i PSIB, crec que ja ha estat exposat pel Sr. Reus

i també la posició respecte de les esmenes dels diferents grups,

crec que tant les que es transaccionaran, com les que s’han

acceptat, o les que es rebutjarem també, coincidim i per tant, no

ho repetiré una per una. Però sí que vull fer referència al

conjunt de rerafons de totes aquestes esmenes presentades en

aquest pressupost, especialment pel Partit Popular, el que té

una responsabilitat jo diria que major en aquest moment, per

haver governat aquests quatre anys.

Parlaria de la Llei de finances, dels informes preceptius i

previs que ja s’ha esmentat prou, i de la reforma fiscal. Crec

que és aquí possiblement el nucli important de les esmenes que

ha presentat el Partit Popular, com efectivament s’ha exposat,

però jo crec que darrera hi ha un rerafons més important i el

rerafons és que aquest pressupost torna ser un pressupost que

es manté en la mateixa línia de menyspreu i de rebuig a la

llengua catalana, i açò es demostra de forma manifesta quan no

a la llei, però sí als nombres que acompanyen aquesta llei,

doncs es liquida de forma una altra vegada absoluta tot el que

fa referència a la política lingüística. Vostès duran les seves
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esmenes i per tant, les esmenes liquiden una altra vegada

d’aquest pressupost tot el que fa referència a política

lingüística.

També a l’articulat la referència al català torna ser

eliminada. Açò sí, sempre queda la preocupació ara, senyores

i senyors diputats, per les modalitats insulars, una preocupació

que com sempre va lligada a aquest mateix rebuig, al rebuig de

la llengua catalana, perquè la millor manera de defensar les

modalitats lingüístiques és defensar la llengua catalana en

conjunt, la llengua catalana plural i diversa com és.

Qui ens ho ha de dir? Doncs qui durant aquests passats

quatre anys va fer una Llei de símbols en contra de la llengua

catalana, que va fer una modificació de la Llei de funció

pública que modificava la Llei de policies, de règim jurídic,

que modificava la Llei de normalització lingüística, sempre en

contra del català. Que va manipular IB3, fent, i ho deia aquests

dies, el ja no-director general d’IB3, el Sr. Codony, mal ús dels

registres, ho reconeixia, mal ús dels registres en la llengua

catalana, una imposició que prové del Partit Popular. Bé, idò

aquesta dinàmica la tornam repetir tant a l’articulat en certa

manera, com lògicament i molt més potenciada en els nombres.

També sorprèn que el Partit Popular es preocupi ara per

l’aplicació de l’1% als càrrecs públics, quan precisament va ser

Bauzá la gran estrella de voler mantenir en el seu gabinet, les

persones que l’envoltaven, els millors sous a una època de

retalls, els millors sous, incrementar els sous del personal

proper, del seu gabinet, sabem que van ser recorreguts i

finalment van donar la raó que aquestes pujades no es

justificaven. Aquests ara ens vénen a demanar que no s’apliqui

l’1%.

Però en qualsevol cas aquest pressupost només té sentit si

tenim en compte el context d’on venim i d’on venim és

efectivament del Decret 5/2012, o del Pla econòmic financer de

reequilibri, que ja en vam parlar aquests dies, i que es recollien,

doncs, 60 pàgines de despropòsits i de retallades; 60 pàgines

que efectivament, amb un pressupost som incapaços de reduir

a zero, ho reconeixem, som incapaços en un sol pressupost de

reduir totes les retallades.

Per tant, el Partit Popular que no s’espanti de dir, és que hi

ha algunes retallades que vostès no han eliminat, sí,

efectivament. Efectivament, però no per voluntat pròpia,

simplement perquè és impossible en quatre mesos, en cinc

mesos revertir tot allò, revertir 60 pàgines del Plan económico

financiero de retallades. Recordem algunes de les retallades, a

part d’eliminar complements al professorat, el de tutor, el de

càrrec, el de reduir el complement retributiu de la carrera

professional, el cobrament del pàrquing de Son Espases, la

supressió del Consell de Joventut, la taxa de 10 euros per a la

targeta sanitària, el copagament farmacèutic, l’increment de 35

a 37,5 hores, la cobertura de les substitucions de baixes

d’incapacitat temporal a 30 dies, etcètera, etcètera, etcètera. Bé

tot açò, efectivament en un pressupost no és possible revertir-

ho. 

És curiós que el Partit Popular ara ens demani als altres

baixar impostos, baixar taxes per aconseguir revertir tot el que

ells van aconseguir aplicar, efectivament, en forma de retallada.

Quan precisament el Partit Popular doncs és el campió de pujar

o implantar imposts i taxes. Bauzá va pujar o implantar 9

imposts i 61 taxes durant el seu mandat, dramàtic mandat.

Podem aquí recordar l’impost de patrimoni, les pujades del

cànon d’aigua, el copagament de medicaments i altres serveis

sanitaris, els 4,8 cèntims sanitaris que ara el Partit Popular

proposa, ara, ara sí, ha de davallar, l’increment de les taxes

universitàries incrementades dues vegades, primer en un 9,2%

i després en un 5%, l’increment de l’IVA, l’increment de

l’IRPF, ja he dit el pàrquing ara tan al dia de l’Hospital de Son

Espases. També va anunciar una bateria d’imposts verds,

recordaran alguns, aplicats sobre el lloguer de cotxes, sobre els

envasos o els dels grans comerços. I després ens diuen: no,

nosaltres sempre complim, sí, l‘IVA turístic, que havia de

passar del 8 al 4% i no sé si recordaran on va quedar. On ha

quedat? Clar, ara és molt fàcil dir: sí, ara complirem, a partir

d’ara, senyors meus, ens vàrem equivocar, era molt difícil, a

partir d’ara complirem. No han complert, no tenen cap

credibilitat per ara pensar que efectivament compliran.

El més curiós de tot açò, però, és que no es genera cap

ingrés, diguin-me quina proposta ha presentat el Partit Popular

per generar un ingrés, diguin-m’ho, on és?

Es proposa reduir ingressos i alhora generen propostes de

més despesa, però a més a més de més despesa, de veritat, que

d’autèntica vergonya, sense efecte, sense efecte real perquè

moltes ja estan incloses, poca feina, mala feina ha fet el Partit

Popular amb les seves esmenes que afecten els nombres, a les

diferents seccions. I d’on els treuen? Idò miri, algunes veim que

les treuen del deute, d’altres..., on fan baixa, on apliquen baixa?

Del deute, dels interessos; també treuen recursos per fer

esmenes de més despesa, fins i tot de partides..., afecten

partides que en aquest moment està previst dedicar-les a la

pobresa energètica, també el Partit Popular les retalla i les

dedica a les seves coses.

Quines coses? No és el moment d’entrar-hi, efectivament,

forma part del debat de les altres seccions, però els posaré dos

exemples: de tan patètiques com arriben a ser les esmenes

presentades... que haurien de ser en positiu, és a dir, de

millores: centre sociosanitari a Menorca, centre sociosanitari a

Menorca? En el programa del Partit Popular..., en el programa

no hi és, hi ha el d’Eivissa i el de Mallorca, i a més a més el

Partit Popular a Menorca, explícitament, va dir que no hi havia

de ser. I per què no? Doncs perquè no era necessari, -no, no, és

que hi és, hi és- no era necessari, bé idò ara han canviat, ara els

seus estudis secrets diuen que és necessari i demanen 1 milió

per a un centre..., bé, per a un centre sociosanitari que el mateix

Partit Popular ha defensat en els mitjans de comunicació que no

era necessari, no sé què ha canviat en tan pocs mesos perquè

ara sí sigui necessari. 

Bé idò, aquesta és la dinàmica de les esmenes presentades

pel Partit Popular que queden reflectides en forma de l’articulat

en un contingut que forma part de la continuïtat de la política

d’aquests quatre anys, no generen..., no són capaços de generar

ingressos, no són capaços de generar benestar a la societat i

segueixen redundant en les mateixes fòbies del Partit Popular:

en contra de la llengua catalana, en contra dels serveis públics,

de no millorar allò que realment els ciutadans reclamen i de no

reconèixer l’immens esforç que suposa revertir la dramàtica
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situació que hem heretat de quatre anys de retallades. És

impossible amb un pressupost fer-ho, però açò sí, ho anirem

fent, ho anirem fent poc a poc. 

Aquest pressupost és només la primera passa, les següents

vindran i poden segurs que en parlarem, en parlarem després;

ara... crec que avui s’hauria de reconèixer aquest esforç i sé que

el Partit Popular no ho farà, no ho farà perquè forma part del

seu ADN rebutjar qualsevol actuació positiva que puguin fer

els grups que provenen de l’esquerra.

I per acabar simplement, Sr. President, vull acabar amb les

modalitats insulars, si m’ho permet crec que hauríem de deixar

constància, ja que s’hi ha fet referència, que ni pues ni

triquiñuela no formen part de cap modalitat insular, si el Partit

Popular ho vol que modifiqui el seu llibre d’estil que segur que

ho aconseguirà, sempre ho ha aconseguit, no sé si la Universitat

li ho acceptarà, també estic convençut que no ho farà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, de la RGE núm. 9542 a la 9546,

i posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups

parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de

quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

(Inici d’intervenció inaudible)

...ara?, ara?, ara?.. hem trobat l’enfocament.

Bé, em permetran que comenci amb la famosa dita aquesta

d’excusatio non petita i el que ve darrere perquè realment...

accusatio manifesta perquè realment he de començar per una

excusa, encara que ningú no me l’hagi demanada, i és la

incapacitat, no meva, sinó un poc dels que han fet feina en tot

això per entendre mínimament el que realment teníem davant,

hi hem dedicat moltes hores, però és ver que amb unes

limitacions manifestes, per això també que hem presentat no

moltes esmenes, en conjunt, i que donarem suport a

determinades esmenes d’altres grups, entre altres raons perquè

un cop després analitzades hem vist que efectivament eren

esmenes que podíem fer nostres. 

Per tant, dic això perquè abans de començar a explicar les

nostres que són en aquest cas cinc esmenes les que hem

presentat, després d’una manera genèrica em referiré a les que

han presentat els altres grups i a la possibilitat que després,

segons com vagin també les intervencions posteriors, puguem

donar-hi suport.

Nosaltres hem presentat tres esmenes, la primera, l’esmena

RGE núm. 9542, és una esmena de precisió, pràcticament,

referida a l’habitatge d’alts càrrecs, ens semblava que

efectivament aquí era necessària una precisió, perquè aquesta

despesa anual que és considerable no se sostingués estrictament

amb un certificat d’empadronament i amb una declaració

jurada, sinó que hi hagués també una mica més de

documentació que justificàs el control, diguem, en aquest cas.

Una esmena que també hem fet, una modificació referida en

aquest cas a l’excedència del personal funcionari de carrera i

també del personal a serveis generals i docent, hi hem afegit

aquí també el que fa referència al personal sanitari i no sanitari

de l’ib-salut, perquè ens semblava que era d’alguna manera un

oblit en aquesta relació i que era de justícia afegir-li-ho.

Hem fet una esmena d’addició referida als professors de

pedagogia terapèutica, ens semblava també necessària en

relació amb els centres concertats, respecte d’això, després

també em referiré un poc més a aquest, diguem, paquet temàtic,

I després hem fet dues esmenes de supressió de les quals ja hem

parlat aquí, abans s’hi ha referit el Sr. Antoni Camps, la

primera referida als imposts, és lògic, nosaltres ja ho vàrem dir

també al debat de totalitat, no estam a favor d’aquests imposts

i per tant, com és natural tota aquesta reforma fiscal o com se

l’hagi d’anomenar no la podem acceptar.

I l’altra és en referència al caràcter també retroactiu dels

imposts i de la seva aplicació, cosa que també vàrem manifestar

al seu moment i que ara també reiter.

Respecte de les esmenes dels altres grups, tot allò que fa

referència -i n’hi ha unes quantes- a l’escola concertada, també

donarem suport a algunes d’aquestes esmenes, també donarem

suport a aquelles que tenen a veure amb qüestions, per

exemple, més puntuals, com la referida a les modalitats a la

qual ha fet esment ja el diputat Antoni Camps i també el diputat

Nel Martí, evidentment, com és natural també, amb punts de

vista diametralment oposats. I a alguna altra que ara no record

exactament i que també està vinculada al que s’ha dit aquí.

Però en tot cas, aquest és un poc l’esperit de la nostra

intervenció en aquesta primera part, diguem, la part de

l’articulat dels pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Socialista, la RGE núm. 9489, i posicionar-se

respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la

paraula l’Hble. Sr. Andreu Alcover per un temps de quinze

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no esgotar el termini. S’han

dit moltes coses que ja miraré de no repetir. Començant per la

del Grup Socialista que va quedar pendent, he de reiterar el que

ha dit el Sr. Reus, és una esmena que també s’ha fet a la llei de

lectura única que hem aprovat avui, i per tant entenc que no hi

hauria d’haver major problema i a més s’ha votat per

unanimitat; per tant entenc que no hi hauria d’haver major

problema.

Entrant al grups i per deixar constància del que farem, quant

al Partit Popular, ho ha dit el Sr. Camps, s’han agrupat en
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quatre o cinc grups d’esmenes i jo n’he computades 25 que fan

referència a la Llei de finances. La Llei de finances nosaltres no

la podem acceptar perquè el que volem fer és prorrogar un altre

any. Quin és el motiu?, el motiu és el mateix pel qual el Partit

Popular no la va fer entrar l’exercici pressupostari posterior a

la seva aprovació, exactament el mateix. Podem dir el que es

vulgui, però de tota la Llei de finances hi ha un 1% que respon

a l’aprovació de pressuposts i un 99% que respon a l’execució

de pressuposts. Per tant s’hagués pogut aprovar la Llei de

pressuposts, s’hagués pogut aprovar el pressupost i executar-lo

d’acord amb la nova llei de finances. Quin era el problema?, el

fons de contingència, aquest era el problema, que no sabien

d’on treure doblers per posar en el fons de contingència per

llevar les ampliacions. Quina ha estat la solució que donen

l’any que ve per nodrir el fons de contingència?, llevar

d’amortitzacions de deute!, el Partit Popular ens proposa

complir la Llei de finances, que comenci a estar en vigor a

partir de l’any 2016, i llevi amortització de deute, 35 milions

d’euros! Escolti, és que el pressupost passa a ser ilAlegal perquè

incompleix el límit de despesa financera, no financera, perdó.

Per tant entenem, bé, per descomptat no entenem com el Partit

Popular pot entrar en una contradicció tan flagrant com

aquesta. Ho entenem perfectament: és que no sap d’on treure

35 milions sense trepitjar calls d’aquest pressupost, perquè les

despeses són molt assenyades i molt ajustades. Per tant

evidentment aquí ens en “cepillam” 25 d’una tongada.

Quant a la progressivitat de taxes, jo n’havia comptat 23.

No tornaré a fer tot el discurs, però sí que la progressivitat de

les taxes és una..., tributària, progressivitat tributària, és una de

les mesures que contenien tots i cada un dels programes

electorals dels partits que donen suport al Govern, és una

mesura que està previst a l’acord pel canvi, per tant no ha de

sorprendre a ningú que nosaltres implantem la progressivitat

tributària, la progressivitat a determinats imposts. Per tant,

evidentment, no els donarem suport. Em crida l’atenció un, per

comentar-ne un en concret, que és el de l’impost sobre les

vendes minoristes de determinats hidrocarburs, entre altres

coses perquè és un impost que no existeix; per tant encara que

volguéssim no hi podríem donar suport; és un impost inexistent

a dia d’avui, per tant encara que volguéssim no hi podríem

donar suport.

Quant a nomenaments, que jo n’havia apuntat 10, nosaltres

no estam d’acord que llevem tota la legalitat, al contrari,

nosaltres incrementam l’eficiència garantint la legalitat. És fals

que ara el Sr. Juli Fuster -que ho ha dit el Sr. Camps- podrà fer

i podrà nomenar qui vulgui quan vulgui; això és fals, i a més

l’article 20 ho diu claríssim: primer hi ha d’haver l’informe de

la Direcció General de Funció Pública, i només en aquelles

convocatòries que hagi informat prèviament la Direcció

General de Funció Pública es podrà contractar; el que s’evita

és la duplicitat d’informar la Direcció General de Funció

Pública, que abans i després no hagi d’informar les dues coses.

Crec que això incrementa una mica l’eficiència.

Quant a carrera professional, en fi, ho ha dit, acords que no

s’apliquen des de l’any 2008 ara resulta que s’han d’aplicar.

Escolti, tots els acords a què s’ha arribat el darrer trimestre per

part del Govern amb els sindicats, tant de carrera professional

tant a l’àmbit sanitari com a l’àmbit dels serveis generals, tots

estan reflectits aquí, i de la lectura i la redacció d’aquesta llei

no hi ha res que impedeixi -al contrari- complir els acords a què

s’ha arribat. Per tant entenem que la redacció és perfectament

vàlida.

Menció a part és l’1% dels càrrecs del Govern; no volen

pujar. És curiós, perquè no volen pujar l’1% dels càrrecs però

no es diu res dels parlamentaris. És fantàstic, això, eh?, és a dir,

els càrrecs del Govern no s’han de poder apujar l’1% però els

parlamentaris es poden apujar l’1%. Sempre hi ha hagut la

tradició..., la tradició sempre hi ha estat, que el percentatge que

s’apuja als funcionaris i laborals se sol traduir en el percentatge

d’increment que es fa al Govern. 

Per entrar en aquelles que podríem arribar a una transacció

o acceptam directament, li llegiré... A la 40 i 43 nosaltres

proposaríem una transacció en el mateix sentit, Sr. Camps -

després la passaré per escrit, si volen, a la mesa-, i és afegir un

segon paràgraf a l’apartat 7 de l’article 20 amb la redacció

següent: “Són nuls de ple dret els nomenaments i les

contractacions de personal funcionari, estatutari o laboral de

caràcter temporal que es facin sense complir els requeriments

que estableix aquest article”. Això proposaríem, aquesta

transacció tant a l’esmena 9040 com a la 9043. Si hi estan

d’acord la podríem votar a favor, i si no hi estan d’acord

evidentment no.

La 9087 directament l’acceptaríem. 9087. 

La 9108, ja ho ha comentat el Sr. Antoni Reus, resulta que

en català l’expressió “i/o” no és correcta, per tant proposaríem

una transacció que digui “els serveis socials inclosos en la

cartera de serveis socials o en la planificació autonòmica o

insular”; entenem que no ha de..., bé, és una correcció

lingüística, no ha de ser “i/o” sinó que bastaria posar “o”.

Aquesta també la podríem acceptar. 

Una referència simplement a la 9076, que no l’acceptam

perquè entenem que ja en ponència, en funció d’unes esmenes

que havien fet tant MÉS per Mallorca com MÉS per Menorca

i Partit Socialista ja estaria incorporada.

Respecte de les esmenes de Podem..., la 9525 nosaltres

acceptaríem la transacció proposada pel Sr. Aguilera; la tornaré

llegir per veure si és la mateixa i després la passam a la mesa.

“L’acord adoptat...”, afegir un paràgraf que digui: “L’acord

adoptat serà publicitat pel Govern de les Illes Balears als

efectes del seu coneixement per part de la ciutadania”. Estaríem

d’acord a afegir aquest paràgraf. 

No podem acceptar la 9526 sobre la informació dels

estudis, treballs tècnics i demés, encara que estigui a l’esmena

aquesta que s’ha presentat, primer perquè entenem que ja està

regulat a la Llei 4/2011, de bon govern, i, segon, perquè també

entenem que entronca amb la Llei de propietat intelAlectual;

nosaltres no podem publicar els estudis i els treballs tècnics que

es facin perquè hi ha una propietat intelAlectual que ens ho

impedeix; tant la informació de contractes via perfil del

contractant està garantida, i via la Llei de bon govern, l’article

4, està garantida la resta d’informació. Publicitar l’estudi i el

treball tècnic en si és una cosa que ens impedeix una llei estatal

i evidentment per acceptar-ho s’hauria de modificar prèviament

aquesta llei estatal.
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Bé, la resta ja estaven acceptades.

Quant a El Pi, si bé n’hi havia un parell que havíem mirat

en cert carinyo, fins i tot ens havíem posat a redactar una

proposta de transacció, al final no hem arribat a l’acord aquest

que voldríem. Per tant les rebutjaríem, tot i que n’hi ha una que

és possible que en plenari es pugui acceptar, tot i que ara de

moment la rebutjaríem. Com que en plenari no es pot

transaccionar, només ens quedarà evidentment acceptar-la o no

acceptar-la, però en principi avui no l’acceptaríem.

Finalment del Grup Mixt tampoc no les acceptaríem.

Deixi’m fer, Sr. Pericay, una reflexió respecte de l’excedència.

Vostès proposen incrementar o estendre aquest dret a personal

estatutari de l’ib-salut. El problema a l’ib-salut, i aquí hi ha una

persona que era directora general quan es va redactar aquest

article, supòs que ens ho podrà aclarir, és que l’ib-salut sí que...

bé, o la virtut d’aquesta excedència, que va ser per estalviar, era

que els funcionaris que s’acollien a aquest tipus d’excedència

no se suplien. Això és una cosa que a l’ib-salut difícilment es

pot comprometre perquè, evidentment, en moltes ocasions,

moltíssimes ocasions, sí que és obligat substituir el funcionari

que se’n pugui anar d’excedència. No vol dir que no se n’hi

pugui anar, però sempre s’haurà de substituir. Per això, no li

podrem donar suport.

Respecte de les altres, com he dit, no les donarem suport. I

si hi ha qualque dubte o això, ho aclariré en el segon torn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Procedeix ara un segon torn

d’intervencions, per contradiccions, de cinc minuts. Per part del

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Una qüestió prèvia, Sr. President. Jo demanaria per què el

Sr. Alcover comentava que en plenari no es poden fer

transaccions, jo demanaria si això és així o no, perquè jo

consider que es poden fer transaccions també en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antoni Camps. Sra. Secretària podria aclarir

aquesta qüestió?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bàsicament perquè el Sr. Isern ens ho va dir en ponència,

però...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... a no ser que sigui per unanimitat, no, si hi ha unanimitat

entenc que sí, però clar si... jo és el que vaig entendre del que

ens va dir el Sr. Isern, si tothom està d’acord supòs que no hi ha

cap problema, però...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, en comissió es pot transaccionar sense que tothom hi

estigui d’acord. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, queda, per tant, clar que en Ple es poden

transaccionar en cas que hi hagi acord, lògicament.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé.

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

EL SR. PRESIDENT:

Idò, queda...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Idò, vaig entendre malament el Sr. Isern, per tant, rectific.

(Remor de veus)

No, si hi ha unanimitat en Plenari, en canvi en comissió no

importa unanimitat. 

LA SRA. LLETRADA:

En comissió les transaccions no, les esmenes noves sí.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Idò, volia dir això, perdoni. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aclarit aquest punt, idò, per tant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President.

Primer de tot, m’agradaria agrair als grups que ens donaran

suport a algunes de les nostres esmenes i algunes transaccions

que es puguin plantejar i que es puguin aprovar. I primer de tot,

sí que m’agradaria recordar algunes qüestions, deien alguns

representants dels grups que donen suport al Govern que aquest

pressupost és el que es pot fer i que és fruit de les retallades que

es varen produir a l’anterior legislatura i que, poc a poc, durant

aquesta legislatura, aniran retornant aquestes retallades a qui els

varen llevar. I m’agradaria recordar quin és l’origen de les

retallades, perquè, és a dir, evidentment, no conec cap polític

que prengui gust fent retallades, no en conec cap, i l’origen és

molt senzill, l’origen és 2011, l’origen de les retallades són

1.600 milions d’euros en factures pendents de pagament;

l’origen de les retallades són haver de tornar 600 milions

d’euros més als bancs d’un any per l’altre, de 2011 a 2012, que

abans no es tornaven; l’origen de les retallades són 1.100

milions d’euros de dèficit anual, és a dir, 1.100 milions d’euros

que es gastaven més del que s’ingressava; l’origen de les
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retallades és augmentar el deute en més de 4.500 milions

d’euros, aquest és l’origen de les retallades.

A partir d’aquesta situació o fas retallades o no surten els

nombres. I una volta reconduïda la situació, ara es poden tornar

aquells drets que es varen haver de llevar en aquella situació,

que era dramàtica, després de quatre anys de pacte de progrés.

Aquesta és la situació real de per què es varen haver de fer

determinades retallades. I aquesta és la situació real que avui

puguem parlar d’una altra situació molt diferent, aquesta

tempesta perfecta de la qual parlava la consellera no és tal, la

tempesta perfecta va succeir l’any 2011. En aquests moments

podem començar a retornar qüestions que s’havien eliminat a

l’anterior legislatura. En aquests moments podem plantejar-nos

baixar imposts, clar que sí. En aquests moments podem

continuar fent feina per reactivar l’economia, que és en el fons

la que genera ingressos que després ens ajuden a cobrir els

dèficits.

Altres qüestions que m’agradaria parlar. És curiós, és curiós

que ara eliminar els controls previs sigui racionalitzar, com

deia el Sr. Reus, o sigui tenir major eficiència, com deia el Sr.

Alcover; és a dir, és curiós perquè a l’anterior legislatura els

grups que en aquell moment eren de l’oposició demanaven

controls previs a tot, feies una llei de finances i tot eren controls

previs, feies una llei de consells insulars, de finançament dels

consells insulars, controls previs. Ara ja no fa falta, ara ja

racionalitzam, ara ja eficiència és no posar controls previs. En

fi, veig que les opinions canvien en funció de si es governa o de

si s’està a l’oposició. Bé, en qualsevol cas, és el que tenim.

Deien també, parlaven de l’”austericidi” del PP, açò és una

paraula que agrada molt als de Podemos, escoltin, votin les

nostres esmenes, votin l’esmena que fa referència a l’article 26

i s’haurà acabat l’”austericidi”. Vostès tenen la possibilitat,

tenen 10 vots, nosaltres en tenim 20, són 30 vots, i si volen

acabar amb l’”austericidi” ho tenen molt fàcil, ara, si vostès

volen continuar amb l’”austericidi”, idò, és un problema seu,

però ja no ens acusin d’”austericidi”, perquè en tot cas vostès,

en aquest cas, seran còmplices d’aquest “austericidi”.

L’AIReF diu que tenim un risc moderat de no complir amb

l’objectiu de dèficit. M’agradaria sentir què dirà l’AIReF

d’aquí un any i d’aquí dos, perquè és evident que no els coneix,

no sap del que són capaços de fer o no se’n recorda del que

varen fer en els quatre anys del segon pacte de progrés, quan

varen destrossar l’economia d’una comunitat autònoma, varen

derruir una economia boyante i la varen deixar feta miques.

Vostès són capaços en molt poc temps de destruir una

economia. 

Miri, en cinc mesos que duim hem passat de pagar als

proveïdors a 45 dies i ja els paguen a 79 ja, mes d’octubre,

darreres dades. I açò és el que passava a l’anterior legislatura

i varen deixar 1.600 milions d’euros en factures pendents de

pagar.

Diuen que ara hem de fer el calendari d’aquest retorn de les

retallades, ho deia abans, i açò es podrà fer gràcies, lògicament,

a la millora de l’economia i a la millora de la recaptació, no fa

falta augmentar imposts per recaptar més. I açò és el que no

entén l’esquerra, amb la millora de l’economia, si l’economia

va bé, que açò és el que interessa, que l’economia vagi bé, es

recapta més amb els mateixos impostos o fins i tot baixant els

impostos. I açò veig que a vostès no els entra dins el cap.

Veig que els ha preocupat moltíssim que se’ls elimini

aquesta pujada de l’1% dels sous als alts càrrecs i als membres

del Govern, els ha preocupat moltíssim. Els parlamentaris, Sr.

Alcover, hem reduït un 5% el sou, i no ha passat res i no ha

passat res, seguim aquí tots. Per tant, el fet que no se’ls pugi un

1%, que es mantengui el mateix sou que hi havia l’anterior

legislatura, em sembla perfecte, em sembla molt correcte. Hem

de recordar, i açò li record al Sr. Martí, que el gabinet del

president de l’anterior legislatura va costar 800.000 euros

menys que el gabinet del Sr. Antich. Per tant, escolti, hi va

haver un esforç de reduir l’administració, vàrem reduir a la

meitat els directors generals, vàrem reduir a la meitat les

conselleries, vàrem reduir 21 milions d’euros en alts càrrecs, 21

milions d’euros en una legislatura, es va fer un esforç de reduir

la part política. I ara es queixen per un 1%, per un 1%? Crec

que és ridícul, tenint en compte que vostès reconeixen que hi ha

molta gent que encara avui ho passa molt malament.

I mirem el rerafons, el rerafons de... -sí, vaig acabant-, ... el

rerafons de les polítiques d’aquest govern és el menyspreu més

absolut a les nostres modalitats, a la riquesa de les nostres

modalitats i defensar les modalitats no és anar en contra de la

unitat de la llengua catalana, defensar les nostres modalitats és

defensar “lo nostro”, allò d’aquí, perquè si no ho defensam

nosaltres no ho defensarà ningú. I que en el llistat de funcions

que té l’Institut d’Estudis Baleàrics aparegui que té com a

funció la defensa de les modalitats lingüístiques de les Balears

em sembla que no és cap crim, no és anar en contra de la

llengua catalana, no és veure un rerafons en contra de la

llengua, és a dir, veure fantasmes per tot. Per què no volen

defensar les nostres modalitats? Per què no volen que a les

funcions de l’Institut d’Estudis Baleàrics aparegui la defensa i

la protecció de les nostres modalitats? No puc entendre aquest

autoodi a les nostres modalitats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alcover diu que no ens

votarà l’esmena que hem presentat, la 9026, perquè no es

poden..., pel tema de la propietat intelAlectual, a veure, si

nosaltres ho paguem, teòricament podem fer el que vulguem

amb... - ho torn repetir-, si nosaltres paguem aquests informes

del tipus que sigui, la propietat en principi crear (...) qualsevol

element podria en principi. Home, entenem que si..., a veure, si

realment els estudis, informes, memòries és un ús, o té una

utilitat pública per a la necessitat d’una determinada conselleria

davant d’una investigació, davant d’una elaboració de

compilació d’informació, etcètera, etcètera, etcètera, perquè

dins aquest grapat hi cap molt, pensem que la ciutadania

paguem aquests doblers en informes que realment siguin

accessibles. No serem la CIA, no serà top secret al respecte.
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Almenys tenim..., o la nostra proposta va per aquest camí, és a

dir que tot allò que necessiti justificadament qualsevol

administració, tingui possibilitat d’accedir i, a més a més, saber

què costen els informes corresponents. Nosaltres anem per

aquesta via, d’acord?

Ens havíem deixat abans un parell de qüestions molt

importants que dos partits PP i El Pi, sobre el tema de la

concertada. Al respecte saben perfectament quina és la nostra

línia política sobre l’educació, una educació pública, gratuïta,

de qualitat, laica, per tant, això, les esmenes que fan referència

sobre la concertada, per això no hem fet cap comentari. I saben

perfectament que n’hem presentat una de 40 milions que ja la

defensarem en el seu moment.

Per intentar concretar, ens havia passat una esmena conjunta

que havia presentat..., que quedava viva per part de MÉS

Mallorca, MÉS Menorca i Grup Socialista, la RGE núm. 9509

de MÉS Mallorca, RGE núm. 8948 de MÉS Menorca i RGE

núm. 9489 del Partit Socialista, que aquesta la votaríem a

favor.

El Sr. Pericay, justament una de les que vostè presenta, la

RGE núm. 9542 sí que la votarem a favor. És a dir, entenem

perfectament que s’ha de justificar i vostè sap perfectament tant

des del seu partit com del nostre, tot el que sigui la

transparència davant de la nostra..., en aquest cas ja sigui com

a representants o persones que treballen per a l’administració,

doncs justificar cada cèntim, i entenem perfectament aquest

petit gest perquè és un element que no suposa res i votarem a

favor al respecte.

I després de què el Sr. Alcover, proposar unes transaccions

i alguns articles, sí que votarem a favor de les esmenes RGE

núm. 9040, la 9043, 9087 i 9108 totes del PP. Davant d’articles

tan, podria dir, polèmics o amb diferents visions per part d’uns

i altres partits, com per exemple l’article 20 sobre

nomenaments i contractació de personal temporal, encara tenim

dubtes i hi ha algunes esmenes que si tenim una mica més de

temps, per intentar valorar i votar a favor o en contra al

respecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus per un temps de

cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, President. Jo no sé si l’AIReF ens coneix o no, el

que sí sap l’AIReF és que l’any 2014 es va tancar amb un 1,7,

prou per sobre de l’1% que era l’objectiu. Per tant, això sí que

ho sap l’AIReF i ho té en compte. I una de les coses que també

diu, reconeix, és l’esforç de consolidació fiscal que es fa,

precisament és una de les coses que fa que el risc sigui moderat

aquest esforç fiscal que es fa amb aquestes mesures tributàries

que s’apliquen. Per tant, ho coneix bé.

El Partit Popular, que a nosaltres no ens entra el tema de

baixar els imposts, a nosaltres no ens entra, però el Partit

Popular no ho aplica. Aquests anys ho hem viscut i jo crec que

el Partit Popular, i ho recordava el Sr. Martí a la seva

intervenció, va fer moltes, moltíssimes pujades d’imposts, però

aquí sembla que l’únic legitimat per pujar els imposts és la

dreta, que els puja en contra de la seva doctrina i en contra del

seu programa, però quan després l’esquerra, que ho du en el

programa, els puja, doncs és un drama. No entrarem en això, jo

crec que precisament, si es pot fer el calendari d’aquest retorn

de drets, si es poden plantejar avui en dia és perquè hi ha

aquest esforç de consolidació fiscal, aquest esforç que també

reconeix l’AIReF i aquest esforç que no hauria de ser necessari

si tenguéssim un finançament digne, perquè també es dóna la

paradoxa que l’esforç fiscal a Balears és major que a altres

comunitats autònomes i la despesa en serveis públics és inferior

a la mitjana, cosa que també fa pensar.

I jo també vull dir que els anys 2008, 2009, 2010 hi va

haver una crisi important i no crec que sigui lícit atribuir la

situació de la comunitat autònoma de Balears, com estaven

totes les comunitats autònomes en aquells anys, perquè, vull

dir, el Partit Popular governava a València i la Comunitat

Valenciana està prou pitjor que nosaltres, i moltes altres

comunitats autònomes. No es pot obviar el que va passar, no a

Balears, sinó a tota Espanya i a tota Europa, amb la crisi que hi

ha hagut aquests anys, i per tant el que va passar aquí a

l’economia va passar per tot, hem passat aquesta crisi a tots els

llocs i ara es planteja o es contraposen dos models: seguir amb

les..., vull dir, el Partit Popular evidentment presenta esmenes

per a no augmentar els imposts i per retornar tots els drets, però

evidentment el seu model està clar quin és, el seu model era no

augmentar els imposts i per tant, això no dóna per retornar els

drets. I aquí el model que es planteja el nou Govern és: mesures

tributàries i retornar els drets.

Un comentari respecte de la darrera esmena a què ha fet

referència el company de Podem, la RGE núm. 9542, una

reflexió respecte a la gent que cobra una dieta perquè es troba

desplaçada i es parla que s’aportin els justificants dels lloguers,

del cost que li suposa. Un exemple de com això podria suposar

un cas injust, suposem que dues persones de fora de Mallorca

que cobren aquesta dieta per estar a Mallorca: una té una casa

aquí i l’altra no; qui té la casa aquí, amb aquesta esmena no

cobraria cap dieta, i la que no en té, sí. Per contra, qui té la casa

aquí, aquesta casa tal vegada la té llogada i en treu un

rendiment, que deixarà de tenir aquest rendiment. Evidentment

tendrà un perjudici pel fet d’haver-se de desplaçar. Es poden

donar casos que nosaltres estam d’acord amb la filosofia, però

es poden donar casos que poden donar lloc a diferències de

tractament.

I respecte a l’1%, evidentment no es morirà ningú perquè no

es pugi l’1%, però jo ho veig incoherent amb la posició que ha

mantingut el Partit Popular avui matí i ho veig incoherent així

com s’ha tractat sempre, que les pujades i davallades s’han fet

d’acord així com afectaven els funcionaris, quan es va davallar

a l’any 2010, es va davallar; quan es va llevar la paga extra es

va llevar; quan es retorna la paga extra, se’ls ha retornat. I és

normal que si es puja un 1% es pugi. No ho veig, no ho veig...,

no em sembla malament.



394 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 1 / 9 de desembre de 2015 

 

I finalment, no sé si hi havia res més. Tenc la impressió de

deixar-me qualque cosa, però no em ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Melià, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Només entraré a una petició

d’aclariment als grups que donen suport al Govern, perquè no

m’ha quedat clar si donen suport a l’esmena del nostre grup

parlamentari RGE núm. 8963, perquè m’ha paregut que per

part de MÉS per Mallorca s’anunciava el vot favorable i per

part del Partit Socialista, que deia que, en tot cas, en el plenari.

M’agradaria que m’aclarissin aquest concepte.

I li diria al Sr. Alcover que esper que l’afecte que dóna a

altres vessants de la vida, sigui més efectiu que els que dóna a

les nostres esmenes, perquè si tot l'afecte que dóna consisteix

a dir que no a totes les esmenes, evidentment aquest afecte no

és molt productiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, breument, se’ns volia recordar fa uns

moments l’origen de les retallades i es feia referència al deute

i al dèficit, bé, jo diria que hauríem de cercar el perquè del

deute i del dèficit: reducció d’ingressos, mal finançament de la

comunitat autònoma, i aquí hauríem de parlar del sistema de

finançament, però també de les inversions estatutàries que no

tenim, d’aquells 16 milions per al Port de Ciutadella del 2011

que ningú no ha reclamat durant aquests quatre anys, del règim

especial insular del qual no sabem res, bé, del mal finançament,

de la mala gestió, exemple, autopistes d’Eivissa, o per exemple

multiplicar per 20 el nombre d’empreses públiques amb

contractes de laboral temporal absolutament impresentables,

que després revertir açò ens ha costat... anam pel camí de 20

milions d’euros, açò és la bona, mala gestió del Partit Popular.

I finalment, a aquest deute i dèficit hi hem de posar els lladres,

efectivament, els lladres també van sumar molt a aquest deute

i a aquest dèficit i no els podem, no els volem oblidar. I aquí el

Partit Popular té molt a dir, no ho vol dir, però té molt a dir.

Bé, idò sí, l’herència és de 8.995 milions d’euros, 8.270 de

deute financer, però després deute comercial i la resta de deute

financer, pujam a açò: 3.500 més que el 2011.

I ens diuen, bé... açò és la demostració de la mala gestió, és

que ara pagam més tard. Home, pagam més tard!, ens deia 79

dies, no sé d’on s’ho treu, el Sr. Camps s’inventa les xifres

d’allà on no n’hi ha. Si miram les xifres reals ens diuen que

pagam a 70,17 dies, no 79. Però si miram açò i ho comparam

amb la mateixa època, amb les mateixes..., miram la regió de

Múrcia i paga a 82,55, no sé qui governa, vostès ho saben, a la

regió de Múrcia qui governa? No ho saben?

Bé, podríem mirar també aquesta comunitat autònoma, el

novembre del 2014, qui governava el novembre de 2014?

Novembre del 2014, pagàvem a 80,66 dies, i clar i clar i clar,

i després...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... per tant, Sr. Camps, vostè no li cerqui una lògica que no

té, no li cerqui una lògica que no té perquè les xifres tanmateix

no li donen la raó.

Crec que les esmenes, ja s’ha dit aquí, a càrrec del

pagament del deute doncs són ja aquell artifici del Partit

Popular que no té més marge, no té més discurs, no té més... i

fa..., si m’ho permet amb tota, també, amb tota la tendresa, eh?,

doncs el Partit Popular ara es dedica a fer podemos cero

patatero, és a dir, posa recursos del deute per generar esmenes

en positiu que en el fons no hi ha res, no hi ha res i açò és el

que fa. I el conjunt d’esmenes que aquests dies podrem gaudir

d’analitzar doncs constatarem tot açò.

Sí, un 1% als càrrecs públics, escolti, el gabinet de Bauzá

fa pujar fins a un 15%, i jo li he de dir que era ilAlegal, que era

ilAlegal, i no ho dic jo, era ilAlegal. I és el que va fer el Partit

Popular, incrementar els seus, a l’entorn de Bauzá un 15%

ilAlegal.

Finalment, Institut d’Estudis..., no es preocupi, les

modalitats..., vostè podrà fer tota la retòrica que vulgui, les

apreciam tant.., jo crec que moltíssim més que vostè. I si vostè

es preocupa per les modalitats que ara no són a l’Institut, no sé

per què, ara que les modalitat eren a una altra banda, tenim la

possibilitat de reorganitzar les nostres conselleries, eren a

Política Lingüística, vostè les ha matades, les ha matades, les

ha deixat a zero, les modalitats lingüístiques que s’havien de

gestionar des de Política Lingüística vostè les ha deixat a zero,

a zero! Aquesta és l’estima que té per les modalitats i la llengua

d’aquestes modalitats? Ni una, estima ni una, retòrica falsa,

avorrida i que la realitat... no fa falta reiterar-la, els ciutadans

del carrer saben perfectament quina és la realitat, i la realitat

són aquests quatre anys viscuts, patètics, dramàtics del Partit

Popular en tema lingüístic i en tema social. Contra açò no hi ha

discurs ni possibilitat de dir el contrari, és la realitat, els

ciutadans ho van patir lamentablement i nosaltres avui ho hem

de constatar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sr. President, no tenc res més a afegir al que ja he dit

abans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Alcover, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, de la intervenció del Sr. Camps

no ens ha quedat clar si finalment s’acceptarien les transaccions

de les dues esmenes que li he comentat. Encara me n’he deixat

una que no li havia comentat i la coment ara, que és la RGE

núm. 9109, en què, com a transacció, proposaríem, si li anàs

bé, substituir l’incís “abans de l’entrada en vigor d’aquest

decret” per l’expressió “abans de l’1 de gener de 20216", RGE

núm. 9109.

Ja entrant en coses que ha comentat, evidentment no ha

comentat res de la Llei de finances, no se sap d’on trauran els

35 milions i com... no?, i com que no ho tenen, bé, contra

amortització que segurament votaran en contra, però almanco

ens donarà discurs, bé, en fi, això no va així.

Sr. Camps, respecte del límit de dèficit, vostè sap que ni

l’Estat en aquests darrers quatre anys ni la comunitat en aquests

darrers quatre anys no han complert el límit de dèficit? Només

aquell any que es va ampliar va permetre complir un any,

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

- no, no, no, no s’acomplia-, ara no discutirem això, però no

s’acomplia si no s’hagués ampliat el límit de...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps. Sr. Alcover, continuï.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Per tant, posar com a un sacramento acomplir el límit de

dèficit quan no s’ha complit mai, com a mínim és

d’incoherència, com a mínim..., ho va intentar complir?

Nosaltres també l’intentarem complir, ho es creu que nosaltres

vinga!, a gastar, gastar. Escolti, si no l’intentàssim acomplir

haguéssim presentat uns altres pressuposts, eh? Sr. Camps, no

tengui el més mínim dubte, si nosaltres no haguéssim intentat

acomplir el límit de dèficit haguéssim presentat uns altres

pressuposts.

L’increment del pagament als proveïdors, del termini,

escolti, si s’ha incrementat nosaltres..., pot ser que vostès ens

considerin dolents, però no ho som tant, és per motius que

vostès no varen deixar pressupostada la facturació

farmacèutica, és per això que hem incrementat aquest de 40 i

busques..., que, per cert, també li diré una cosa, no sé si ho

sabia, la comunitat amb vostès no va acomplir mai tampoc, eh?,

mai..., no, no, no, amb el límit de pagament als proveïdors, ha

de ser menys, igual o inferior a 30 dies, no, no i tampoc no el

varen complir mai i vostès que van...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Camps, organitzem un poquet això perquè crec

que he donat un poquet de marge...

(Remor de veus)

... he donat un poquet... Sr. Tarrés...

(Remor de veus i algunes rialles)

Anem a veure, Sr. Alcover, vostè faci preguntes, però no

entri a debat amb el Sr. Camps. Sr. Camps, vostè...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Si jo no dic res, no li he dit res...

(Remor de veus i petita cridòria)

...jo no he dit res!

EL SR. PRESIDENT:

...i vostè, Sr. Camps...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo no li he dit res, jo em call...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps... Sr. Camps, faci el favor de no intervenir

mentre no tengui l’ús de la paraula.

Sr. Alcover...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, jo intent contestar afirmacions que ha fet el

Sr. Camps, no és que intenti entrar en debat, eh? Respecte...

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Acabaré amb això. Respecte del fet que els parlamentaris

han renunciat a un 5% del sou, bé, estarem d’acord que el

Govern, almanco els consellers, han renunciat a les dietes que

cobraven al Parlament respecte a l’anterior legislatura, ara

també llevar-los aquest 1% em sembla una mica d’esquira cap
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als consellers actuals, consellers..., evidentment també hi ha

directors generals i altres, però almanco els consellers sí que

han renunciat al...

Que no defensam les nostres modalitats, jo no entraré en

aquest debat, però només vull deixar constància que no he

forçat mai la meva llengua materna, que és el català en la

modalitat manacorina, jo només li diré que quan vaig a

Manacor i em diuen que tenc l’accent palmesà em sap greu i

tot, eh?, venc a dir que ho duc amb orgull.

Sr. Melià, allò de... el que volia dir és que era un no en

positiu, no... allò d’afecte era una expressió. No, i el que volia

dir és que si s’arriba a un acord, i evidentment hi ha una

transacció que pugui ser per unanimitat, nosaltres també

estarem propers a arribar a un acord amb aquelles que havia dit

el Sr. Reus.

Respecte de la resta, idò, no hi insistiré més i mantindrem

el vot que hem anunciat abans.

El que sí m’agradaria és, respecte d’aquestes transaccions

que havíem proposat al Partit Popular, sí que entenc que abans

de votar haurem de saber...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Bé, hem de passar ara a les votacions,

però abans m’agradaria que s’atracassin a la Mesa els portaveus

de cada grup parlamentari, i suspenem la sessió per dos minuts,

a fi d’ordenar com es faran les votacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reiniciam la sessió. Passam a

les votacions. 

Passam a fer la votació conjunta de les esmenes

transaccionades del Grup Parlamentari Popular, que són la

9040, 9043, 9108 i 9109.

Vots a favor?

Sí, tornam a repetir, esmenes transaccionades del Grup

Parlamentari Popular, 9040, 9043, 9108 i 9109.

Vots a favor?

(Conversa inaudible)

Sí, Sr. Aguilera, vol que votem la 9109 separat, també?,

individualment. 

Queden aprovades la 9040, la 9043 i la 9108, i passam a

votar la 9109.

Vots a favor?

(Conversa inaudible)

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, queden aprovades les esmenes 9040, 9043 i 9108 amb

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votar la 9109.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprobada la 9109 con 10 vots a favor i 3

abstenciones.

LA SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar la 9087. Crec que

està transaccionada i aprovada per unanimitat. No fa falta

votació. Votam, Sra. Secretària? Idò votam. 

Vots a favor de la 9108?, perdó, 9087, la 9087. Vots a

favor? Queda aprovada. Per tant, Sra. Secretària...

LA SRA. SECRETARIA:

Pues queda aprobada la 9087 per 12 vots a favor i 1

abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Seguim votant esmenes de forma

separada.

Passam a votar ara les 9044, 9078, 9106, 9074 i 9104.

(Remor de veus)

Hi estan d’acord? No. Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, demanam dues votacions d’aquestes esmenes,

una primera d’un bloc que serien la 9044, 9078, 9106 i 9074,

això seria un bloc. I un segon bloc que seria l’altra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Melià. Passam a votar, per tant, la 9044, 9078,

9106 i 9074. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades per 5 vots a favor, 7 en contra i 1

abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara la 9104. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

L’esmena 9104 queda rebutjada amb 5 vots a favor, 7 en

contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar la resta d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

La resta d’esmenes queden rebutjades amb 7 vots en contra,

4 a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, que són la RGE núm.

9525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’aprova l’esmena 9525 amb 7 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. I passam a votar la 9526.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9526 amb 5 vots en contra, 2 a

favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’esmena del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam la 8963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 8963 amb 7 vots a favor, 2 en

contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes 8971

i 8973.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 8971 i 8973 amb 7 vots en

contra, 5 a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes 8964,

8965, 8966, 8967 i 8968.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades el bloc d’esmenes que van des de la

8964 a la 8968 amb 7 vots en contra, 2 a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar la resta d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?



398 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 1 / 9 de desembre de 2015 

 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades la resta d’esmenes amb 7 vots en contra,

1 a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes del

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, passam a votar l’esmena

9542. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9542 amb 5 vots en contra, 3 a

favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’esmena 9545.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queda rebutjada l’esmena 9545 amb 7 vots en contra, 5 a

favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’esmena 9546.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queda rebutjada l’esmena 9546 amb 7 vots en contra, 2 a

favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar la resta d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queden rebutjades la resta d’esmenes amb 7 vots en contra,

1 a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes del

Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9489; 9509 del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca i RGE núm. 8948 del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca. Repetesc, votació de les

esmenes 9489, del Grup Parlamentari Socialista; 9509 del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, i 8948 del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queden aprovades les esmenes 9489, 9509 i 8948 amb 7

vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Toca ara passar a la votació dels

articles i disposicions als quals s’hi mantenen esmenes. Si hi

hagués alguna novetat, idò, prec que es comuniqui.

Si, Sr. Aguilera?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, president. És que, amb tant d’embull, al final

l’esmena del PP 9074 l’hem votada conjuntament, és que

aquesta la volíem separada, perquè vàrem dir que sí que

votaríem a favor, amb tant d’embull al final... 

EL SR. PRESIDENT:

Està votada l’esmena 9074 amb un bloc d’esmenes...

(Remor de veus)

... juntament amb l’article 4...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, l’article 15, és a dir, sí la 9074.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha votat conjuntament amb la 744, 78 i 106.

I s’ha rebutjat.

(Remor de veus)
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

És que de veritat... se m’ha passat, és a dir, demanaria la

votació d’aquesta esmena, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si es pot tornar a repetir la votació. Sra. Secretària, es

pot repetir la votació 9074? Estan d’acord els portaveus de

repetir la votació?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

És que és una errada material, és a dir, he manifestat

públicament que votaríem a favor d’aquest article,

concretament d’aquesta esmena, sincerament, amb tant de

jaleo, de veritat, se m’ha passat, demanaria...

EL SR. PRESIDENT.

Idò, evitam ja discussions i passam a votar-la directament,

no hi ha cap problema, si estan tots d’acord els portaveus.

Estan tots d’acord a tornar-la a votar? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, però bé, ho torn a repetir, és a dir, igual que...

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha acord dels portaveus no es podrà tornar a votar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT.

Que si no hi ha acord de tots els portaveus, no podem tornar

a repetir la votació.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

És a dir, jo demanaria, per favor, que ha estat una errada, és

a dir, amb tant de jaleo... he manifestat públicament que anava

a votar a favor, de veritat, si ara estam aquí després d’una

estona...

EL SR. PRESIDENT.

El portaveu del Grup Parlamentari Popular?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per a nosaltres no hi ha cap problema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És igual, atès que tanmateix d’això s’haurà de reproduir la

votació en plenari, que tornin a votar si volem. No ens

oposarem per això, però que sapiguem que hi ha l’alternativa

de votar en el Plenari si no es vol tornar a votar.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Alcover. Repetim la votació. Votam l’esmena

9074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9074 amb 7 vots a favor, 5 en

contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Bé, per tant, votam ara els articles

i disposicions als quals s’hi mantenen esmenes.

(Pausa)

Bé, una vegada aclarit els articles i disposicions amb

esmenes, podem passar a votació. Aquestes esmenes són,

articles 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30,

31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41 i 42, disposició derogatòria

primera, disposicions finals primera, segona, tercera, quarta,

cinquena, sisena, setena, desena i setzena i l’exposició de

motius.

Algú vol el torn de paraula? Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em sap greu, president, però m’he perdut del que fem en

aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

No m’estranya, Sr. Melià, no m’estranya, anam un poc

dispersos a aquesta hora tots.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, però jo prèviament abans de tornar sentir el llistat, ara

són esmenes presentades...

EL SR. PRESIDENT:

No, ara són articles i disposicions als quals s’hi mantenen

esmenes. Votarem articles i disposicions als quals s’hi

mantenen esmenes.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Però President, no havíem quedat que això es votaria un a

un? Havia entès que fèiem un bloc dels que no es mantenen

esmenes.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

S’entén que allà on es mantenen...

EL SR. MELIÀ I QUES:

On se’n mantenen ho farem un a un.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha un altre bloc al qual no s’hi mantenen esmenes.

Aquest és el que vol votar...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

...en conjunt ara i deixam l’altre per a una segona votació.

D’acord.

Sra. Secretària passam a votar primer per tant, les

disposicions i articles als quals no s’hi mantenen esmenes,

d’acord?

Votació dels articles i disposicions als quals no s’hi

mantenen esmenes, que són: denominació del projecte de llei;

denominació del títol primer; denominació del capítol 1,

articles 2, 3, 4, denominació del capítol 2, article 6;

denominació del capítol 3 i del capítol 4; denominació del títol

II, articles 11 i 12; denominació del títol III, denominació del

capítol 1, articles 13, 14, 16, 18, 21, 23, 28 i 29; denominació

del capítol 2, articles 34 i 35; denominació del títol IV;

denominació del capítol 1, article 39; denominació del capítol

2, article 43; denominació del títol V, articles 44 i 45;

denominació del títol VI, article 46; denominació del títol VII,

article 47; disposicions addicionals primera, segona, tercera,

quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i novena bis;

disposicions finals vuitena, novena, onzena, dotzena, tretzena,

catorzena i quinzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la votació dels articles i disposicions als

quals no es mantenen esmenes per 8 vots a favor i 6

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Votam els annexos de l’1 al 21...

Sr. Reus?

EL SR. REUS I DARDER:

Perdoni, això són els articles allà on no es mantenen

esmenes i no ha esmentat l’article 15.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 15 s’hi manté l’esmena.

EL SR. REUS I DARDER:

No, s’ha aprovat l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

És per això que els articles que havíem tocat, els repassarem

ara per veure a quina banda queden. Per això segurament hi

haurà qualque article que passarà a l’altre costat.

EL SR. REUS I DARDER:

(...) encara que no s’hi mantenguin esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Exactament. Bé, passam a votar per tant, l’article 15 al qual,

segons m’informen, no s’hi mantenen esmenes. 

Per tant, vots a favor de l’article 15?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació.

Vots a favor?

Article 15. Repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passam a votar els annexos de l’1 al 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden aprovats els annexos 1 a 21 amb 7 vots a favor i 6

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar els articles i

disposicions als quals s’hi mantenen esmenes.

Passam a votar si els sembla bé, els articles 1, 5, 7, 8, 9 i 10,

o volen que ho votem individualment, un a un.

Bé, idò passam a la votació de l’article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 1 amb 7 vots a favor, 4 en contra i

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 5 amb 7 vots a favor, 4 en contra i

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 7 amb 7 vots a favor, 4 en contra, 2

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 8 amb 7 vots a favor, 4 en contra i

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 9 amb 7 vots a favor, 4 en contra i

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 10 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 17, que té una esmena del Grup

Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 17 amb 7 vots a favor i 6

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 19.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 19 amb 7 a favor, 4 en contra i 2

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 20 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2...

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 22, que té una esmena d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 22 amb 7 vots a favor, 1 en contra

i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 24 amb 7 vots a favor, 1 en contra

i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 24 tenia una esmena d’El Pi.

Passam a votar l’article 25 que també té una esmena del

Grup Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 25 amb 7 vots a favor, 5 en contra

i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

26.

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 26 amb 7 vots en contra..., 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 27, que té una esmena del Grup

Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 27 amb 7 vots a favor, 1 en contra

i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 30, que té una esmena del Grup

Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 30 amb 7 vots a favor, 1 en contra

i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 31, que té dues esmenes, una del

Grup Parlamentari El Pi i una altra del Grup Parlamentari Mixt-

Ciutadans.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 31 amb 7 vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 32, que té una esmena del Grup

Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 32 amb 7 vots a favor, 1 en contra

i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 33. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 33 amb 7 vots a favor, 5 en contra

i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 33 presentava i presenta una esmena del Grup

Parlamentari El Pi. Passam a votar l’article 36.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 36 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 37 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 38.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 38 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 40.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 40 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 41.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 41 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 42.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat l’article 42 amb 7 vots a favor, 4 en contra

i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició derogatòria primera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició derogatòria primera amb 7

vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions. 2, no?, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final primera amb 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final segona, que té una

esmena del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final segona, que té una...

esmena del Grup Mixt, per 7 vots a favor, 5 en contra i 1

abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final tercera per 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final quarta per 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final cinquena per 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final sisena per 7 vots a favor,

4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final setena. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final setena per 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de la disposició final desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final desena per 7 vots a

favor, 4 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de la disposició final setzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada la disposició final setzena per 7 vots a

favor, 5 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar... Sr. Pericay?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord. Queda aprovada la disposició final setzena per 7

vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’exposició de motius per 7 vots a favor, 4

en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Així..., si no hi ha cap altra consideració a fer, senyores i

senyors diputats hem acabat el debat i les votacions de les

esmenes a l’articulat i als annexos del Projecte de llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016.

Tot seguit procedirem al debat i votació de les esmenes que

es mantenen a les seccions, entitats públiques i empresarials,

societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut

i Agència Tributària, que ja s’han fet prèviament.

Per tant s’aixeca la sessió.

(La Sra. Vicepresidenta de la comissió substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam el debat número 2 de totalitat i globalitat,

agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència amb les

seccions i entitats afins. Esmenes... ah!, sí, perdonin.

Hi ha substitucions?

EL SR. TARRÉS I MARÍ.

Xico Tarrés substitueix Andreu Alcover.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Miquel Jerez substitueix Rafael Nadal.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO.

Laura Camargo era justament per aquí, ara vendrà, com a

secretària de la Mesa, per tant, he parlat amb ella, no ho sé, ara

aquí fora, és a dir que hem parlat i per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, doncs, començam. Esmenes a la totalitat, Grup

Parlamentari Popular, secció 11, Conselleria de Presidència,

9115.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 11,

Conselleria de Presidència, al programa 112C, relacions i

cooperació amb altres administracions públiques i ens públics

i privats, 9481; al programa 121B, direcció i serveis generals

de la Conselleria de Presidència, 9482; al programa 126B,

publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears, 9479; al

programa 126E, serveis de l’advocacia i coordinació dels

serveis jurídics, 9475, 9478; al programa 126H, assessorament,

estudi, recerca i difusió normativa, 9480.

Defensa conjunta de les esmenes, durant un temps de deu

minuts, el Partit Popular té la paraula.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. Molt breument, per defensar la globalitat, la totalitat

d’aquesta secció 11, les esmenes que hem presentat per part del

Grup Parlamentari Popular, i ho faré breument atès que hem

exhaurit ja la previsió que teníem programada en aquesta

comissió i també, òbviament, perquè aquesta conselleria dóna

pel que dóna i no dóna per a més.

Dic això perquè efectivament se’ns ha presentat en aquesta

legislatura una Conselleria de Presidència que en lloc de

conselleria s’ha quedat amb un xassís i és una conselleria on

s’ha buidat pràcticament de contingut tota la seva naturalesa,

tot el seu esperit. Per tant, hem d’afegir el que hem d’afegir,

poca cosa més del que aportarem en aquesta intervenció.

Compareixia el Sr. Pons en aquesta comissió dient que la

globalitat del pressupost està destinat a les persones, està

destinat a la gent, a aquells que ho passen pitjor i a aquells que

han perdut la fe i han perdut l’esperança. Deia que eren uns

pressuposts que volien recuperar, precisament, la justícia social

i dotar de recursos aquells que més ho necessiten. El Sr. Pons

deia que aquest esperit, precisament, també es contemplava a

la secció 11 del pressupost, a la Conselleria de Presidència,

cosa que efectivament no és així, no és així no perquè ho digui

jo, sinó que no és així perquè precisament això el Sr. Pons més

endavant acabava certificant que no era així, i no perquè baixàs

un 14,64% el pressupost de la secció 11, fixant-la en 20,5

milions d’euros, i no perquè digués que la motivació era

precisament perquè s’havien cedit recursos i el protagonisme

de la gestió pública a altres conselleries, sinó perquè el Sr. Pons

deia, precisament, que aquesta conselleria no es dedicava a

invertir i que aquesta conselleria no es dedicava a prestar

serveis directes a la ciutadania. 

En conseqüència, ergo, no són uns pressuposts els d’aquesta

conselleria destinats a les persones, ergo, per tant, no són uns

pressuposts els d’aquesta conselleria que vulguin recuperar

justícia social, si bé es mantenen algunes partides perquè,

efectivament, tenen un caire social atès que són convenis que

s’han de mantenir perquè tenen una naturalesa plurianual. 

Dit això, aquesta conselleria bàsicament per a nosaltres és

una conselleria susceptible de ser dissolta, és una conselleria

susceptible de ser totalment extingible i una conselleria

susceptible de superficialitats. Dic això perquè per tot el que

se’ns presenta, idò, evidentment no feien falta aquests estos

mimbres.

Ens deia el Sr. Pons que es tracta d’assegurar la

transversalitat d’aquest govern, aquesta conselleria té

bàsicament aquesta finalitat, però és una transversalitat

estrictament política, per combinar una entesa entre els grups

que formen el Govern, per coordinar la ideologia dels grups

que formen el Govern, per coordinar equilibris i perquè entre

els uns i els altres, precisament, no es fonguin les (...).

Deia que estava dissenyada bàsicament per promoure, i així

ho deia a la seva intervenció, estalvis energètics, reducció

d’hores extres i promoure un ús adequat del serveis i dels béns

públics, doncs, precisament per aquestes qüestions no fa falta

una conselleria de Presidència sinó que cada departament pot

dedicar-se, precisament, a l’estalvi energètic, a reducció de les

hores extraordinàries i a promoure un ús adequat dels béns i

dels serveis.

Parlava de la Direcció General de Comunicació i deia que

es tractava de coordinar missatges coherents. Feia falta que,

precisament, la Conselleria de Presidència, la seva naturalesa,

fos coordinar missatges coherents quan entenem que,

efectivament, els missatges han de ser coherents, només faltaria

que no ho fossin. Per tant, aquesta conselleria, i dit això, no té

sentit propi, no té entitat pròpia i no es justifica per si mateixa,

sinó que, efectivament, és una conselleria creada per a altre

propòsit, però no precisament per destinar-la a la motivació,

que el Sr. Pons deia quan iniciava la seva intervenció, que era

per recuperar precisament la justícia social.

Continuava dient que era una conselleria que es creava per

facilitar el consens, per garantir els compromisos entre els

grups que formen el Govern i perquè els compromisos

s’acomplissin, això crida certament l’atenció, fa la sensació que

és una conselleria de la diplomàcia interna, d’assumptes interns

en el més pur estil FBI. I fa la sensació que és una conselleria

vigilant en relació amb què farà el company de Govern que

precisament no és del meu grup polític i, per tant, hem d’estar

constantment pendents a veure quina ens en farà. Per tant, això

és bàsicament la missió que el Sr. Pons i la conselleria en

particular té destinada a complir.

En conseqüència, la nostra argumentació, l’esmena a la

globalitat és precisament aquesta motivació i, entre d’altres,

que a part del seu caire social, un caire social important que

abans tenia, un vessant social del qual s’han desprès i l’han

distribuït en altres àrees. La cooperació i la coordinació,

l’emigració crec que són qüestions fonamentals i que donaven

molt de sentit a aquesta conselleria i això, en aquest moment,

no té cap tipus de sentit i en conseqüència es tracta d’una

conselleria, com dic, buida de contingut, amb una estricta

ambició diplomàtica a fi que tots intentem no fer-nos mal.

Dit això, passaré a esmentar les esmenes que hem presentat

de forma parcial en aquest pressupost, són poques perquè, com

dic, aquesta conselleria dóna pel que dóna.

En primer lloc, la 9475 és una esmena destinada a

incrementar els recursos humans de la Direcció General de

l’Advocacia per tal de potenciar la protecció jurídica davant

tercers, és una esmena destinada a consolidar i a millorar el

funcionament dels serveis que presta aquesta direcció general

de l’Advocacia per tal de continuar assumint progressivament

la representació i defensa jurídica especialment del sector

públic instrumental.

Presentam també l’esmena 9478, que bàsicament va

dirigida a implantar un sistema informàtic, que tots coneixen,

és el LexNet, d’acord amb la Llei 18/2011, de 5 de juliol, que

regula l’ús de les noves tecnologies a l’Administració de

Justícia.

En presentam una altra a fi de millorar tècnicament el servei

del Butlletí Oficial de les Illes Balears; també en relació amb

la Direcció General de l’Advocacia, destinar 50.000 euros a fi
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de formar el personal adscrit a aquest departament, i també en

relació amb Europa presentam una esmena amb un contingut

econòmic de 177.000 euros, a fi de potenciar el coneixement

del paper de les Illes Balears a l’àmbit europeu, som una

comunitat oberta a Europa i tenim una oportunitat important

per fomentar no sols el desenvolupament de polítiques que

superen el nostre àmbit geogràfic nacional, sinó també per

donar a conèixer la importància que té el nostre arxipèlag, que

tenen les Illes Balears en el marc de la política comunitària.

Finalment, presentam l’esmena 9482 destinada bàsicament

a mantenir el patrimoni històric, artístic i cultural.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara torn en contra, per deu minuts, Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres serem molt breus

perquè no hem presentat esmenes. La veritat, per als ciutadans

i ciutadanes que hem arribat a les institucions enfrontar-nos a

uns pressupostos, ja ho ha dit el Sr. Pericay, sincerament de

vegades això..., enguany serà una mica..., ha estat tot tan

precipitat que, de veritat, ens agradaria haver intentat fer més

feina i intentar esmenar aquests pressuposts, però sabem

perfectament que tenim tota una legislatura per intentar esbrinar

realment com funciona l’Administració, el Govern, intentar

millorar-la i des del nostre grup parlamentari tenim molt clar...

intentar fer una racionalització dels recursos humans i dels

recursos econòmics que des del Govern es té la missió de

gestionar, serà un dels elements que tindrem molt clar per a als

propers pressuposts, no?

El Sr. Jerez ja ha dit sincerament que bé, aquesta conselleria

ha vist realment una retallada, continuam amb les retallades,

està clar que en els pressupostos ja això és repetir el mateix,

no?, que no tenim suficients doblers per intentar arribar... i

m’agrada escoltar justícia social, no?, rescat a la ciutadania,

no?, que aquestes ara siguin paraules que des de l’oposició

s’utilitzin ara quan han tingut tant d’anys el temps per intentar

i no ho han fet, no?

Entenem perfectament tot l’esforç i el fem una vegada més

present, l’esforç d’aquest govern d’intentar amb els recursos

que hi ha, això ja ho sabem tots perfectament, redistribuir dins

les mesures i sabem perfectament que aquesta... conselleria

com altres s’ha vist reduïda en un 15%..., arribar a un

pressupost de 20 milions d’euros que sincerament, idò

segurament per a l’any següent ja veurem quina realitat, quina

utilitat i quin sentit li podem donar perquè realment sigui un

instrument igual que la resta de conselleries, no?

Sincerament, no tenim res més a dir i ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Ara torn en contra del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Reus té la paraula.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies. No m’allargaré molt, sí que vull dir que

la Conselleria de Presidència fa un paper, que ha fet sempre, de

coordinar una sèrie de serveis transversals com són els de

comunicació, com són els de relacions institucionals, com és la

policia de la comunitat, que és normal que els faci; no està

pensada per dirigir políticament la televisió com va estar

pensada per exemple durant moments de la passada legislatura

en què vàrem arribar a tenir un conseller de Presidència que era

director general d’IB3.

Vull recordar aquest fet al Sr. Jerez perquè per a mi que,

després del que hem vist a la Conselleria de Presidència de la

legislatura passada, que ara, amb una disminució d’aquest

pressupost d’entorn a un 15%, es vulgui suposar que això és

una conselleria per a no fer res... tampoc no és així, és una

conselleria per mantenir els serveis que són necessaris, serveis

transversals de comunicació, de relacions institucionals,

d’Advocacia de la comunitat i... i amb això està clar que no

és... incrementar els recursos a aquests serveis està clar que no

és una prioritat d’aquest govern, això és claríssim, únicament

aquells que tenen a veure amb la comunicació perquè una de

les finalitats també d’aquest govern és que hi hagi el màxim de

transparència, per tant, hi ha d’haver..., la transparència

comença per la comunicació i perquè la gent tengui accés a la

informació.

Per tant, crec que compleix la finalitat i evidentment aquest

govern ha decidit ajustar on creu que és millor ajustar i és

millor ajustar aquí que no a altres serveis com educació, sanitat

o serveis socials.

Respecte de les esmenes, nosaltres no les donarem suport,

bé, l’esmena a la totalitat ja ho he dit. L’esmena 9481 entenem

que no s’ha de davallar aquest pressupost de comunicació

perquè precisament, per tal que la ciutadania conegui, com diu

l’esmena, doncs és necessari comunicar. El tema del

manteniment del patrimoni històric, artístic i cultural entenem

que no és funció d’aquesta conselleria. El funcionament actual

del BOIB, s’ha fet un desenvolupament durant aquests anys que

està plenament en funcionament i per tant, ara del que es tracta

és de fer una feina de manteniment, no de fer-hi més inversió,

tenim un sistema que funciona. Els recursos humans de

l’Advocacia de la comunitat estan en línia... els pressupost del

programa és lleugerament superior al de l’any passat, estan en

línia amb els darrers; el tema del LexNet de l’esmena 9478,

això en teoria, entenem que hauria d’anar a capítol 6 i crec que

està contemplat al capítol 6, no al capítol 2. I la formació que

està prevista, bé, està en la línia dels altres anys i no creim

necessari la proposta de l’esmena 9480.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, el nostre grup

parlamentari s’abstindrà en aquestes esmenes del Grup

Parlamentari Popular. No ens sembla tan malament ni posam

tant en judici que existeixi una conselleria que tengui funcions

de coordinació i que tengui unes funcions de representació i

interlocució del Govern, ens sembla raonable, tots els governs

més o manco ho han fet, amb més o manco contingut crec que

això és un cert clàssic en la conformació i organització de

l’organigrama del Govern i per tant, tampoc no ho posaríem en

qüestió.

En relació amb les esmenes concretes, tot i que entenem que

sempre estaria molt bé millorar el personal de l’Advocacia,

donar-li més formació, més suport informàtic, etcètera, és

evident que amb la carestia pressupostària que té el Govern de

les Illes Balears per ventura en aquest moment no tenim

recursos suficients per dedicar-nos a aquestes qüestions i pens

que hi ha altres prioritats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara té la paraula la Sra. Patrícia

Font de MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Bé, jo també en la mateixa línia que els

altres companys, remarcar bàsicament també les funcions

d’aquesta conselleria, ja ho ha dit el meu company Antoni

Reus, però igualment ho vull dir, la comunicació, també està

pendent de la creació de la nova web. Aquesta funció de diàleg,

de transparència, tampoc no ho podem oblidar, donar a

conèixer  i defensar a nivell europeu les nostres illes, pensin

que a partir del gener també tindrem l’Institut Balear de la

Dona, l’Oficina Antifrau.

I destacar pel que fa a la davallada del seu pressupost,

doncs dir que sí, que ha servit per destinar-lo a altres

conselleries com són Salut, Educació, Treball, Serveis Socials,

és a dir, unes evidents polítiques socials.

No entraré al detall de les esmenes perquè Antoni ja ha fet

tot el comentari que s’havia de fer i que hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr.

Pericay pel Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Presidenta. Bé, nosaltres també ens abstendrem en

aquest bloc d’esmenes.

Jo compartesc en part aquesta perplexitat manifestada pel

Sr. Jerez abans respecte de la funció de la Conselleria de

Presidència, més que la funció, de la possibilitat que

efectivament les seves funcions fossin assumides des

d’instàncies internes en altres conselleries, això seria una

possibilitat que certament a mi no em sembla descartable

l’objectiu que l’administració sigui una administració més

eficient, amb una despesa menor i amb una eficàcia major. Però

és clar, el que no em sembla que es pugui fer és liquidar així

una conselleria sense més ni més, és a dir, per ventura s’haurien

d’estudiar aquestes coses una mica més a fons i veure si

efectivament per on i quin cost després això tendria en aplicar-

ho evidentment a cada una de les conselleries restants.

Pel que fa a les esmenes, tenim una mica la mateixa

sensació que efectivament el que es proposa està bé, però no

veim molt bé d’on surt, veiem d’on surt, perquè crec que hem

arribat a descobrir d’on surt fins a cert punt, és a dir, centres de

cost, programes. Amb això hi ha una cosa que m’ha resultat un

poc sorprenent i és que a l’esmena 9475, si no ens hem

equivocat amb els programes i els centres de cost, he vist que

això surt d’un programa on hi ha incloses les ajudes al Projecte

Home i a les PIME, i m’ha estranyat que realment aquesta fos

una quantitat que sortís d’aquest punt i anàs en aquest cas, com

diu l’esmena, a incrementar els recursos humans de la Direcció

General de l’Advocacia. És a dir, no és l’objectiu el que

m’estranya, sinó en aquest cas del que es prescindeix justament

quan hem parlat d’ajudar aquells que més ho necessiten.

I en general, insistesc amb el que he dit abans, és a dir, ens

consta molt poder donar suport a aquestes esmenes i per

descomptat a l’esmena a la totalitat anterior. I és per això que

votarem abstenció, és a dir, que ens abstindrem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara té la paraula el Sr.

Tarrés del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quan un veu que som a

comissions com aquesta i que tractam temes com el pressupost,

de vegades pensa que tot és molt reiteratiu i es fa pesat, però de

vegades també està content de saber que està ubicat

correctament dins l’escenari polític, que a nivell personal i a

nivell polític estic molt lluny del que acab d’escoltar dins

aquesta sala, sobretot per part del representant del Partit

Popular i he de dir que també per part del representant de

Ciutadans, que ha dit que compartia la seva perplexitat.

Per què dic això? Perquè hi ha gent que porta molts de

pressuposts, que porta molts d’anys i que a la ciutadania li

volem fer entendre que el que fem aquí és útil i és bo per a ells.

Quan realment moltes vegades l’únic que fem és enganyar-los

i confondre’ls, perquè any rera any veig com partits vénen aquí

a proposar una cosa, quan l’any anterior proposaven tot el

contrari. I sap greu, perquè des d’aquest..., -Sr. Camps miri, em

vaig a referir a vostè-, m’és igual que em doni la raó o que no

me la doni, m’és exactament igual, però algú s’haurà de fer

mirar alguna vegada què fem en aquest Parlament. Si realment

volem avançar, l’única manera possible d’avançar és arribar a

algun punt d’enteniment. I sap una altra cosa que ens diferencia

molt? Vostè diu, clar és que és una conselleria que l’únic que

fa és donar la raó a un seguit de partits que conformen un

govern. 
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Jo n’estic molt satisfet, perquè els ciutadans també van farts

de partits que tenen majories absolutes i saber governar en

minoria, amb pacte, és molt sa i per això fa falta que hi hagi

conselleries que facin el paper que fa aquesta conselleria. Jo la

defensaré totalment perquè hi crec, però clar, quan ens donen

aquesta lliçó tan grossa de dir no, presentam una esmena a la

totalitat, jo ho respect moltíssim, evidentment jo no vénc aquí

a donar lliçons a ningú del que ha de fer, però em preocupa que

no siguem capaços d’arribar a punts d’enteniment, i que diguin

una cosa com que aquesta conselleria hauria de desaparèixer.

Hauria de desaparèixer perquè se li ha reduït el pressupost un

14% respecte del que hi havia l’any passat? Aquest és el motiu?

No sé si se li ha reduït un 14 o un 90% pel que diuen vostès.

No, no, la reducció és d’un 14%, però és que aquesta

conselleria el primer paper que té en aquesta legislatura va ser

que per conformar govern, es va haver de conformar un pacte

de govern entre diferents partits i aquests partits varen fer un

document que eren els acords per fer governable la comunitat.

I hi ha una conselleria que s’ha d’encarregar, entre altres coses,

de què es respectin aquests acords. 

Jo crec que més transparència que això és molt difícil que

n’hi hagi. Hi ha d’haver algú que es dediqui a això, perquè que

parlam d’un govern que des del primer moment ha dit que volia

donar prioritat a la gent més necessitada en una època de crisi

i resulta que les reduccions que es fan en aquesta conselleria

són per anar destinades a tres conselleries que són capitals per

a això, Educació, Salut i Serveis Socials. No és que els diners

d’aquesta conselleria que es redueixin vagin a despesa de

personal de no sé quina altra conselleria, de no sé quina altra

funció, no, no, van a intentar incrementar en el possible

aquelles conselleries que són les més necessitades per als

ciutadans que més necessitats tenen, per a això van destinats.

Però vostès diuen: el primer que hem de fer és eliminar la

conselleria.

Per això li dic que jo evidentment no hi estic en absolut

d’acord.

Però hi ha una altra cosa que em preocupa, presenten 7

esmenes i amb aquesta lliçó de què democràticament el que

s’ha de fer és eliminar la conselleria, presenten esmenes que no

compleixen cap sentit, o no tenen cap sentit, perquè estan mal

fetes. Parlen de coses com per exemple la darrera, que feia

referència, a potenciar la formació del personal adscrit a la

Direcció General de l’Advocacia. I clar, l’esmena fa referència

a un concepte equivocat, és el concepte que fa referència al

material d’oficina. Clar, és que em sembla molt greu, si hem de

ser responsables, hem de ser responsables amb tot. 

Però no només és això, si miram l’esmena RGE núm. 9478,

que són 56.000 euros en aquest cas, que parla d’augmentar la

partida de la Direcció General de l’Advocacia de la comunitat

autònoma per a material informàtic, atesa la implantació

obligatòria de la plataforma LexNet, dir-los que aquestes

necessitats ja estan garantides en el pressupost que va al

programa 121B, del capítol 6. És que els pressuposts són coses

que ens hem de mirar tots amb una globalitat, amb un

determinat sentit.

Jo estaré molt content, m’agradaria poder tenir la

responsabilitat de ser a l’inrevés, de ser aquí perquè no hi havia

estat mai, de poder dir, escoltin vostès que són govern i jo

oposició, en això hi estic d’acord, en això podem pactar, en

això podem tirar endavant; poder venir aquí a discutir coses

que ens aporten alguna cosa a nosaltres, perquè no sé què

aconseguirem al final de la gent, jo sempre lament que m’ha

tocat estar en aquesta Mesa durant 3 dies, matí, tarda i nit,

escoltant coses que dius, al final hem aconseguit alguna cosa

per a la gent després d’aquests 3 dies? Idò aquest per a mi no

és el camí, per a mi és un camí equivocat. Me sap molt de greu

dir-ho.

Que hi hagi una conselleria que té les funcions que té la

Conselleria de Presidència, a mi m’agradaria que algú pogués

anomenar quines són les funcions, que crec que són moltes,

però clar, quan parlam de governs que durant anys varen tenir

consellers sense cartera, que eren vàlids, consellers sense

cartera que diguin no, és que la Conselleria de Presidència les

funcions que té resulta que no ens serveix. A mi, amb tot el

respecte que procur i que els tenc sempre, em pareix una

irresponsabilitat dir això, em pareix una irresponsabilitat venir

aquí a demanar que una conselleria com aqueixa ha de

desaparèixer, que no té sentit. Em pareix que és omplir-se la

boca de paraules que poden quedar molt bé, que diuen: no, no,

és que nosaltres ens hem anat i hem demanat que desaparegui

la conselleria; i la Mare de Déu del Carme, si fa falta!, jo què

vol que els digui! És que demanar aqueixes coses sense una

mica d’argument, sense veure quin és el contingut que té la

conselleria, em pareix greu, perquè la reducció del pressupost

que té aqueixa conselleria em pareix molt lloable, em pareix

lloable, perquè vostès, que diuen..., que es queixen de la

despesa que es fa, amb tot el que proposen només proposen que

s’augmenti la despesa.

No, Sr. Camps. A veure... No, no, vostè em diu que no, jo

li contestaré; no l’hauria de contestar, a vostè, però hi ha

esmenes que es presenten aquí que diuen: “Incrementar

recursos humans de la Direcció General de l’Advocacia per tal

de potenciar la protecció jurídica de la CAIB davant tercers”.

Està molt bé, no és ver? I és possible que això es pugui fer

coordinant i treballant millor amb el personal que hi ha sense

haver-lo d’augmentar? Es pot provar o no es pot provar?

Perquè el que diu la conselleria és que amb el personal que

tenim podem funcionar; si no podem funcionar amb el personal

que tenim l’any que ve ens haurem de plantejar què, però qui

proposa més despesa, en aquest cas 300.000 euros, són vostès.

Això és així, l’esmena són 300.000 euros. Ja em perdonaran,

potser m’estic equivocant, m’hauran de corregir, però estic

quasi convençut que no m’equivoc per a res.

Entre altres coses, per què no s’augmenta això?, perquè va

venir el conseller aquí a presentar i un dels objectius més

importants és que aquest parlament tengui una oficina antifrau,

és un acord que hi ha. Se l’haurà de dotar de personal; per què

l’hem de duplicar?, per què l’hem d’augmentar per dos costats?

Jo crec que el fet que tenguem el personal aquest  aquí és

suficient, serà suficient, i si no ho és, si es demostra que no ho

és, l’any que ve sí que podran dir: “en base a allò que han fet

això no funciona; apugin la partida econòmica i podran

funcionar millor”. Però clar, és que el que s’ha fet fins ara, com

han funcionat fins ara, és en base als pressupostos que vostès

varen fer, i vostès, que han estat els que ens estan dient

contínuament “no!, que vàrem haver de reduir despeses, que
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vàrem haver de reduir el desastre que hi havia en aqueixa

comunitat”, que, per cert, si em permeten fer un parèntesi diré

que quan sent aqueixes coses em pos..., vull dir que estam

comparant èpoques diferents; quan hi havia més despesa a

l’administració les administracions que més gastaven, que més

s’endeutaven, estaven governades per grups del Partit Popular,

en aqueix país i en aqueixa comunitat, i ara estam sentint, ara

estam escoltant... 

Acab. Són deu minuts que tenc o quinze? Deu. Idò acab en

50 segons. Això són coses que avui es viu una situació

totalment diferent. Però, clar, vostès ens diuen “no, és que no

poden gastar en això”.  Miri, li diré, sap quina és la inversió

més grossa que fa el Govern de les Illes Balears a l’illa

d’Eivissa cada pressupost? 20 milions per pagar carreteres que

es varen fer fa dues legislatures, aqueixa és la inversió més

grossa. Per tant l’illa d’Eivissa no pot invertir en segons què

perquè hi va haver un govern en un moment determinat que es

va gastar un fotimer de duros per fer allò que la gran part de la

població no volia, i que ens tendrà sacrificats durant molts

d’anys. Si vostès presenten -jo els ho asseguro- una esmena a

alguns pressupostos que diguin que no s’ha de pagar això i que

s’ha de solucionar d’una altra manera perquè ve papá Estado

i ens ho paga, jo els assegur que hi votaré a favor per molt que

el meu govern o el meu partit fes una altra cosa, però com que

no veig aqueixes coses i totes les esmenes van en el mateix

sentit, jo els he de dir que no els donarem suport a cap

d’aquestes esmenes.

I perdonin pel que m’he allargat. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara té el torn de la rèplica el

Partit Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per

continuar defensant la nostra esmena a la secció 11 i les

esmenes parcials, i invocar una vegada més els arguments que

hem emprat aquí sense cap tipus de complex. Jo crec que allò

important és, si bé mantenir les funcions que aquesta

conselleria ha desenvolupat, no ara sinó durant moltíssim de

temps en legislatures anteriors, optimitzar estructures, i jo crec

que és això del que es tracta, d’optimitzar estructures. Nosaltres

entenem perfectament que aquesta estructura que s’ha creat

dins de la Conselleria de Presidència és perfectament

optimitzable traslladant-la a altres espais departamentals on es

puguin desenvolupar les mateixes funcions que té atribuïdes en

aquest moment la Conselleria de Presidència, i aquesta és la

idea que he volgut desenvolupar aquí. Per tant, si això es pot

materialitzar, que entenem que s’ha de poder materialitzar,

aquesta conselleria perdria tot el sentit. 

Aquí jo crec que el que s’intenta és donar la volta a una

sèrie de qüestions que jo en cap moment no he dit d’una

manera directa, sinó que el que he intentat posar damunt la

taula és que totes aquestes funcions, si bé són pròpies d’un

govern que ha d’estar coordinat, òbviament, no mereixen ser

concentrades a un espai determinat en particular. 

I ho he dit: hi ha funcions que el Sr. Pons va dir aquí que

s’atribuïen precisament a aquesta conselleria que poden estar

incorporades a altres conselleries sense cap tipus de problema;

deia que la seva -i ho repetesc- una de les seves principals

vocacions era intentar estalvi energètic, reducció d’hores extres

o promoure un ús adequat dels béns i serveis. Això és la funció

de la Conselleria de Presidència? Això és la funció de cada una

de les conselleries d’aquest govern, de totes i cada una d’elles;

però no, n’hem de crear una perquè vigili que hi hagi estalvi

energètic, n’hem de crear una per vigilar que hi hagi un estalvi

en reducció de les hores extres, i n’hem de crear una

precisament per promoure l’ús adequat de béns i serveis. Això

ho va dir el Sr. Pons en aquesta mateixa comissió, això mateix.

Per tant el que defensam és que aquesta conselleria, tal i com

ha quedat aquesta versió d’aquesta conselleria, no la podem

reconèixer perquè no té múscul, perquè no té contingut, perquè

el contingut de gestió que s’havia d’atribuir a aquesta

conselleria no existeix, l’hem furtat. Bàsicament aquest és

l’argument que nosaltres mantenim, aquest és l’argument que

nosaltres mantenim.

S’han dedicat a reconvertir una conselleria de gestió pura en

una conselleria estrictament política, i és així, i és així. Tot

sense perjudici de considerar que a la coordinació d’un govern

ha d’existir, òbviament, una figura que faci d’eix de les

polítiques d’un govern; això no ho hem qüestionat. Una altra

cosa és que hi hagi una conselleria a posta perquè això es pugui

desenvolupar, cosa que nosaltres entenem que no té el perquè.

I..., en fi, nosaltres defensarem a plenari aquest mateix

posicionament, perquè n’estam convençuts, perquè el caire

social que també tenia aquesta conselleria també ha

desaparegut, i no és que precisament diguem que aquesta

conselleria s’ha de dissoldre amb altres perquè ha davallat el

pressupost. No, això no és, sinó que ha perdut veritablement

una vocació important que abans tenia a altres governs, i no

només a l’anterior govern del Partit Popular, a molts altres

governs en què aquesta conselleria tenia entitat, i en aquest

moment aquesta conselleria no té entitat. És així!, així de clar,

ni més ni menys.

En qualsevol cas aquest mateix posicionament el

mantendrem, efectivament, a l’esmena a la totalitat en el

plenari, i en relació amb les esmenes parcials que han fet

esment a una sèrie de qüestions estrictament tècniques els diré

que les revisarem, però especialment aquella a què feia esment

Ciutadans; si és veritat que en aquesta qüestió ens hem

equivocat i hem destinat d’allà on no s’havia de destinar,

precisament de recursos o dels pocs recursos socials que

queden en aquesta conselleria, no tenim cap complex ni cap

problema a l’hora de retirar-la, efectivament, perquè

precisament nosaltres sí que reconeixem aquest conveni

plurianual que pugui estar destinat al Projecte Home amb una

dotació d’2.100.000 euros; només faltaria que no fos així quan

nosaltres invocam precisament un reconeixement social que no

existeix en aquesta conselleria. Per tant estigui vostè tranquil,

que si és així, si hi ha hagut aquest error material a la nostra

esmena, la revisarem i en qualsevol cas no tendrem cap tipus de

complex a l’hora de retirar-la.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara per contrarèplica té la paraula, pel Grup

Parlamentari Podem, el senyor...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús. Només vull

indicar, que abans no ho he comentat, que votarem en contra,

com pot imaginar el Sr. Jerez, de les esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Reus per MÉS per

Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

No m’estendré. Només vull reiterar que creim que la

conselleria manté els serveis que ha de mantenir, el servei de

coordinació del Govern, i ho fa amb un pressupost bastant

optimitzat, i per tant creim que s’ha fet una bona feina amb

aquest pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Té la paraula pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Patrícia Font, de

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. No, només un detall. Potser és que al Sr. Jerez no

l’he entès bé quan ho explicava, que deia que el Sr. Marc Pons

va comentar que farien una optimització de recursos d’energia,

d’hores extres, com si ho fes per totes les conselleries, i ara

justament estava revisant la intervenció del Sr. Marc Pons i ell

va parlar estrictament de la seva conselleria, no de totes les

conselleries. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Pericay pel Grup

Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, molt ràpidament només volia dir al Sr. Tarrés que o no

m’ha entès..., o no m’ha entès... Jo només he parlat d’eficiència

i d’eficàcia; he dit que si efectivament hi havia funcions que

podien ser desenvolupades des d’altres conselleries i que això

ens permetia alliberar una part d’estructura de l’administració,

que jo crec que això és una cosa que s’havia d’estudiar, i també

he afegit que el que no podem fer és eliminar així de cop una

conselleria, si no estudiar primer abans com hem de fer les

coses.

Només li volia aclarir això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara té la paraula el Sr. Tarrés, del

Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, en primer lloc li he de

dir que li deman disculpes si he interpretat malament les seves

paraules. Ho deia en aquest sentit, no era un sentit dolent sinó

que entenia que vostè es reforçava sobre el que havia dit el Sr.

Jerez al principi, però veig que només és un part i ja està.

Vegem, Sr. Jerez, ara comentava, i n’ha fet referència la

Sra. Font al dir-ho, que és el que tenia apuntat, clar, ens deia

que el Sr. Pons va dir aquí que havia de fer una conselleria per

dur els temes d’estalvi energètic, que havia de fer una

conselleria per dur els temes de reducció de despeses... Clar, tot

va dins la seva conselleria, i des d’aqueixa ho treballa. Jo crec

que una de les coses més meritòries que fa en aqueixa

conselleria és la transparència; el transparent que és aquest

govern actualment no ho ha estat cap altre en tota la història.

No!, bé, ho podem discutir. Jo crec que tot, cada activitat, cada

sou que es paga, avui en dia està penjat i qualsevol ciutadà ho

pot consultar, ara, i no segurament per un mèrit especial, sinó

perquè els ciutadans ens han dut a la necessitat d’haver de

plantejar això. Per això abans no es feia. Ara s’ha de penjar tot.

Per això es du a aquest nivell d’exigència.

I per intentar-me donar la raó a allò que jo deia a la meva

primera intervenció al principi, que deia que estava content de

veure que realment teníem postures diferents i estàvem ubicats

a llocs diferents. Clar, el Sr. Jerez diu que abans era una

conselleria de gestió i ara és una conselleria purament política.

Idò benvinguda sigui si per una vegada tenim una conselleria

que es dedica a fer política, perquè no vaig enganyar ningú, jo

som aquí per fer política i m’agradaria que fóssim aquí per fer

política, perquè ja estic cansat de veure polítics que juguen a

ser tècnics. Els tècnics són a les institucions per fer de tècnics,

i els polítics a assessorar-se, demanar i tal, però que hi hagi una

conselleria que és política i que fa política purament és una

cosa dolenta? Per a mi és molt bona. Per això aqueixa

diferència i per això ho continuarem defensant d’aqueixa

manera.

I un últim exemple, com acabava la primera intervenció,

que deia que les esmenes eren una mica preocupants. Me’n vaig

a la 9479, una esmena per un valor de 431.844 euros, que parla

de les millores tècniques al BOIB; això és un sistema

informàtic que ja varen implantar vostès i està en funcionament,

no cal invertir res, sobra això. Per tant un altre error tècnic
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perquè l’apuntin, i així en el plenari ja fan aqueixes

modificacions i ho poden presentar d’una altra manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara passem a la votació de les

esmenes a la secció de la Conselleria de Presidència. Si cap

grup no demana votació separada..., doncs votació conjunta de

les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Per 3 vots a favor, 7 vots en contra i 2 abstencions es

rebutgen les esmenes de la secció 11 de la Conselleria de

Presidència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja acabem. Ja es dóna per acabada la sessió.

Ens trobem aquí demà, a les 10, no us n’oblideu.
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