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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, bon dia. Comença la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per tractar els pressuposts de la Comunitat
Autònoma del 1996. Reprendrem el punt on ens trobàvem ahir,
els he de comunicar que la Mesa ha acceptat una esmena in voce,
però abans d'entrar en el debat deman si hi ha substitucions. Si?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí i Serra per Joana Barceló.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Damià Pons, PSM, substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Com els deia, la Mesa de la Comissió ha acceptat
una esmena in voce, jo demanaria al Sr. Lletrat si vol fer lectura
de l'esmena.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. La Mesa de la Comissió en sessió del dia
d'avui accepta la següent esmena in voce presentada pel Grup
Parlamentari Popular. Es proposa la modificació de la disposició
addicional segona del projecte de llei d'acompanyament que
quedaria així:

"Disposició addicional segona:

1. S'ajorna fins abans de l'1 de gener de l'any 2001,
l'aprovació del sistema definitiu de finançament de les
competències atribuïdes per llei del Parlament als consells
insulars.

2. El sistema provisional de finançament de les competències
atribuïdes per llei del Parlament als consells insulars serà
igual a la dotació econòmica que cada llei d'atribució
determina, la qual serà actualitzada anualment segons
l'Index general de preus al consum, IPC, estatal, i que tendrà
el caràcter de finançament incondicionat i es podrà signar,
per part de cada consell insular a qualssevol programes i
conceptes que integren els seus respectius pressuposts en
l'estat de despeses.

3. S'ajorna igualment fins abans de l'1 de gener de l'any
2001, l'aprovació del Fons de compensació interinsular, que
entrarà en vigor juntament amb el sistema de finançament
definitiu de les competències atribuïdes per llei del
Parlament als consells insulars."

"Exposició de motius, apartat 6è. S'ajornen fins abans de
l'1 de gener de l'any 2001, l'aprovació del sistema definitiu
de les competències atribuïdes per llei del Parlament als
consells insulars i l'aprovació del Fons de compensació
interinsular."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. 

Aleshores, aquesta presidència demana si hi ha
conformitat amb la seva acceptació a tràmit, i tornaríem a
votar la disposició addicional segona. Hi ha acord? Moltes
gràcies.

Passarem, idò, a repetir la votació de la disposició
addicional segona amb el text que el Sr. Lletrat acaba de
llegir.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, si no tenen inconvenient, atès que la
disposició addicional segona inicial tenia dues esmenes de
supressió, continuaran les dues esmenes de supressió,
excepte si els grups les retiren expressament. És a dir, que
a la disposició addicional segona, si els grups no retiren les
esmenes, es mantindrà l'esmena de supressió 3078 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i la 3100 del Grup
Parlamentari Socialista.

És així, Sr. President?

Per tant, a l'acta tenim aquestes esmenes debatudes i
votades, rebutjades per 8 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció, i ara procediria la votació, si el Sr. President ho
autoritza, de la disposició addicional segona amb el text ...

EL SR. PRESIDENT:

Que és nou.

EL SR. LLETRAT:

nou.
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EL SR. PRESIDENT:

És així?

EL SR. LLETRAT:

Vol que ho torni a llegir, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Està llegit ja, em pareix. Bé, si volen sí. Qui vol intervenir?
Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, per confirmar la
suposició que feia el Sr. Lletrat. Efectivament, aquesta esmena
transaccional clarifica les vertaderes intencions del Govern i
millora l'esmena en el sentit que ja no hi cap interpretació de què
s'estableix un sistema de finançament definitiu per als consells
insulars, sinó que, simplement, s'ajorna cinc anys. Ara,
políticament, el Grup Nacionalista del PSM no està d'acord amb
aquest ajornament. Per tant, mantenim l'esmena de supressió de
la Disposició addicional segona i farem l'adequada defensa dins
el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sí, Sr. Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit de les paraules del
portaveu Sr. Sampol, aquesta nova redacció suposa fer reals les
paraules que ahir deia el Sr. Jaén intentant explicar l'anterior
redacció contra la qual nosaltres no solament no estàvem d'acord
amb el fons del text sinó també, quant a la confusió a què induïa
la seva lectura, no permetia deduir que la intenció del legislador
era la que expressava el Sr. Jaén. En conseqüència, nosaltres, per
millorar el text i per clarificar-lo, no ens oposam, no ens hem
oposat a la tramitació de l'esmena, però no estam d'acord en què
s'ajorni durant cinc anys el sistema definitiu de finançament del
consell insular; per tant, votarem en contra d'aquesta nova
redacció i mantendrem la nostra esmena de supressió d'aquesta
Disposició addicional. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No entraremos en el
debate de las enmiendas porque creo que ayer ya lo hicimos
y quedó suficientemente clara cual era la postura de nuestro
grupo, pero sí también decir que como tal nos
comprometimos para el día de hoy, hemos presentado una
enmienda in voce que efectivamente, como ya reconocía yo
ayer, pues era necesario clarificar la redacción de la
disposición adicional segunda que se contenía en el
proyecto de ley. Creo, por tanto, que con independencia de
las posturas de los grupos parlamentarios, efectivamente
esto clarifica el texto, si bien yo ya había anunciado que la
intención del Gobierno y del grupo parlamentario es la que
ahora se sustancia en el texto de esta enmienda que
presentamos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabades les intervencions, passaríem
a votació la Disposició addicional segona amb el text que
s'ha llegit.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
addicional segona de la Llei d'acompanyament, volen
aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin a en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 9; vots en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovada la Disposició addicional
segona amb el nou text, i passaríem a l'Exposició de motius.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, si recuperam el fil, estam a la pàgina 5
del seguiment; s'havia fet el debat de les esmenes 3075 i
3076 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, va
intervenir el Sr. Sampol, va intervenir el Sr. Quetglas i
Rosanes, el Sr. Jaén també va intervenir; i després, en
rèplica, que és quan es va suspendre la sessió, havia
intervengut el Sr. Sampol. O poden seguir el debat o passar
directament a les votacions de les esmenes 3075 i 3076.

EL SR. PRESIDENT:

La 3076 va ser retirada, em pareix. Sí, Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Dèiem que el debat estava decaigut
perquè s'havia aprovat un article i com que aquesta esmena és a
l'Exposició de motius, però l'esmena no se retira perquè es manté
a plenari, amb l'esperança que a plenari s'aprovi la nostra esmena
a l'articulat i, per tant, s'hauria de corregir, en aquest cas,
l'Exposició de motius. És una vana esperança però crec que hem
de ...

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Sampol, el que jo volia dir és que no s'havia
votat, no es votar l'esmena perquè vostè va dir que com que
l'altra no s'havia acceptat i aquesta anava en relació, no es va
votar.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, en aquests moments procediria, si no en volen
debatre més, la votació de les esmenes 3075 i de la 3076.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Aleshores, procedirem a la votació de les esmenes
3075 i 3076 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes 3075 i
3076, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes que acabam de
votar. I passaríem a la votació de l'apartat VI de l'Exposició de
motius, amb el text nou, que si, Sr. Lletrat vol fer el favor de
llegir?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. L'esmena in voce presentada avui i
acceptada a tràmit, en el seu apartat VI diu: s'ajornen fins abans
de l'1 de gener de l'any 2001 l'aprovació del sistema definitiu de
finançament de les competències atribuïdes per llei del
Parlament als consells insulars i l'aprovació del Fons de
Compensació Interinsular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passam, doncs, a la votació de l'apartat
VI de l'Exposició de motius que quedaria tal i com el Sr. Lletrat
acaba de llegir.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'apartat VI de
l'Exposició de motius?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 9; vots en contra, 8; abstencions, cap.

Sr. President, si m'allibera de llegir l'Exposició de
motius, és exactament la que tenen a l'informe amb una
única modificació. Com a conseqüència de què ahir
acceptaren una esmena in voce, també del Grup
Parlamentari Popular, a la pàgina 12 de l'informe, paràgraf
quart, quan diu: s'afegeixen tres conceptes més, no són tres,
són quatre. La resta va igual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat, ho entenem així i, amb això, queda
dictaminat

EL SR. LLETRAT:

Faltaria votar-la, President, votar-la.

EL SR. PRESIDENT.

Ah! votar l'Exposició de motius, en general. Doncs,
posarem a votació l'Exposició de motius tal com queda.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'Exposició de
motius?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 9; vots en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovada l'Exposició de motius de la
Llei d'acompanyament. Queda, per tant, dictaminat el
Projecte de llei RGE 2668/95 de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar,
fins dissabte, 16 de desembre, a les 13'00 hores, mitjançant
escrit adreçat al President de la Cambra, els vots particulars
i les esmenes que havent estat defensades i votades en
comissió i no incorporades al dictamen pretenguin de
defensar en el Ple.

Arribats a aquest punt i perquè s'han de fer uns canvis
feim un descans de cinc minuts i començarem en el punt on
vàrem acabar a la sessió d'ahir a la nit. Moltes gràcies.
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Recomença la sessió i, seguint amb el text articulat vàrem
quedar ahir, es va votar el Títol VI i començaríem pel Títol VII,
de la intervenció, del control financer i de la compatibilitat. Al
Títol VII, el Grup Nacionalista-PSM hi té presentades les
esmenes 3640, 3641, 3642 a l'article 25, la 3693 a l'article 26 i la
3644 a l'article 28. Té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena número 3640, si volen
prendre nota, simplement tracta de corregir la numeració dels
subpunts de l'article 25, és a dir que du una numeració, 4.1, 4.2
i bastaria numerar 1, 2, 3 i 4; és a dir, és una simple correcció de
numeració. La 3641 queda retirada, Sr. President. La número
3642 és a l'article 25, apartat 3, que seria el punt 4.3 del projecte
de llei, que proposam suprimir la frase "també podrà aplicar-se
el procediment previst a l'article 85.1.b) de la Llei de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears". Aquest article de
la Llei de finances preveu que en cas de discrepància de la
Intervenció General de l'Administració de la Comunitat
Autònoma el Consell de Govern adoptarà la resolució definitiva;
si de veritat volem que els projectes de normes jurídiques amb
contingut econòmic tenguin la cobertura pressupostària
corresponent i no han de "mancabar" ni la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma ni el seu patrimoni, hem d'evitar la
discrecionalitat del Consell de Govern. Per això proposam
aquesta supressió.

L'esmena 3643, bé, proposa simplement introduir, dins el
control financer i d'eficàcia, que a part que aquest control sigui
del Conseller d'Economia i Hisenda, també sigui per ofici o a
instància de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears. És a dir que aquesta comissió pugui exercir
el control financer i d'eficàcia i no simplement el Conseller
d'Hisenda.

I la 3644 se retira, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. El Grup Parlamentari Socialista té
presentades a aquest Títol les esmenes 3369, 3370 i 3368, totes
a l'article 25. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari és
molt respectuós i defensa la feina que la Intervenció General
de l'Administració de la Comunitat Autònoma estableix per
fer el control de legalitat dels actes del Govern, el control de
legalitat dels actes amb contingut que afecta els ingressos o
les despeses del pressupost. Però allò que proposa l'article
25.1, suposam, suprimim el 4 perquè és un error, tal com
intenta arranjar l'esmena del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, fa una concepció excessivament ample
envaint territoris que entenem que no els són propis de
l'Administració de la Comunitat Autònoma. Les tres
esmenes tenen el mateix contengut, el mateix sentit, en
primer lloc proposam substituir l'expressió "amb contengut
econòmic" per "que afectin els ingressos o despeses de la
Comunitat Autònoma". Efectivament, la Intervenció
General de la Comunitat no té perquè intervenir en totes
aquelles disposicions o en tots aquells actes que emanen del
Govern de la Comunitat Autònoma que tenguin contengut
econòmic, al cap i a la fi seria difícil i escàs trobar actes i
resolucions que no en tenguessin cap de contengut
econòmic, totes al cap i a la fi en vénen a tenir. La feina de
la Intervenció de la Comunitat Autònoma s'ha de limitar a
aquelles que afectes l'estat d'ingressos o l'estat de despeses
de la Comunitat i aquesta precisió és la que intenta introduir
la nostra esmena.

Igualment, pel que fa a l'esmena 3370, la qual intenta
constrenyir l'abast del control econòmic normatiu que li diu
a les disposicions de caràcter reglamentari i no a totes les
normatives, perquè, com veurem, i ja pas a l'esmena 3368,
aquí sí que hi ha una cosa que ens pareix d'especial
transcendència i quasi d'especial gravetat; aquí es dóna a la
Intervenció de la Comunitat Autònoma la capacitat
d'establir una fiscalització prèvia dels avantprojectes de llei.
Això, bé, la veritat quan vaig tenir l'avantprojecte de llei ho
vaig haver de llegir dues vegades, perquè em va semblar tan
incomprensible que dins un projecte que, en definitiva ha de
ser dictaminat per aquest Parlament, que és plenament
sobirà per establir els ingressos i les despeses de la
Comunitat Autònoma, hi hagi d'haver una fiscalització
prèvia, sembla, sota tot punt de vista, absolutament
incomprensible, una fiscalització prèvia de la Intervenció
General de la Comunitat Autònoma per a un projecte que ha
de passar per aquest Parlament, ens sembla una mesura
exagerada, fora de tota mida, que posa per davant, per
damunt i controlant el que ha de ser una feina parlamentària
a una unitat estrictament tècnica i de control de legalitat, és
a dir, un control que s'ha de produir després de què les
disposicions hagin passat per aquest Parlament i estiguin
aprovades i mai abans, perquè abans no té perquè fer-ho,
perquè la seva única feina és comprovar que l'actuació del
Govern de la Comunitat Autònoma s'ajusta a la llei, és a dir,
a allò que aquest Parlament ha aprovat, no li podem donar
una facultat prèvia de decidir què és el que aquest Parlament
pot o no pot aprovar, que és, en definitiva, el que aquest
article proposa. I em sembla d'especial gravetat i que la
sensibilitat parlamentària dels diputats d'aquest Parlament
no haurien d'admetre de cap manera.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Agradecer al Grupo
Parlamentario PSM la... de esas enmiendas porque realmente no
aportaban nada al proyecto. Y paso a referirme a las que se han
defendido por el resto de los grupos.

Evidentemente la 3640 recoge un error mecanográfico como
explica en el texto y que, por tanto, reconocemos que existe ese
error y que conviene rectificar, porque en el artículo no puede
haber los apartados 4.1, 4.2, 4.3, sino 1, 2, 3 y sucesivos; por
tanto, la enmienda 3640 la votaremos a favor.

La 3641, si he apuntado bien está también retirada, Sr.
Presidente, está retirada. La 3369 realmente afecta al apartado 4,
al primer, vamos, pone 4.1, pero en realidad sería el primer
apartado, y prevé sustituir el término "amb contingut econòmic"
por el siguiente "que afectin els ingressos o despeses de la
Comunitat Autònoma", esa es la redacción que se propone por
parte del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, yo creo que esta
enmienda también podríamos aceptarla haciendo un esfuerzo
para que seguramente quede un poco más clarificado, aunque la
distinción realmente habría que hilar muy fino para que, pero en
fin, vamos a aceptarla porque nos parece que puede incorporarse
al texto del proyecto, ésta es la 3369; que si el Presidente me
permite en este momento pues luego pediría que estas dos que he
dicho se voten en un sólo acto e independientemente del resto.

La 3370 vamos a votar que no porque, en principio, la verdad
es que vamos a estudiarla con más detenimiento para el Pleno,
porque tampoco es que tengamos una oposición a la misma de
carácter sustancial. Creo que también podrá aprobarse en el
Pleno, pero vamos a hacer una lectura más detenida de la misma
para que se pueda cambiar el término "normativas" por
"reglamentarias".

La 3368 vamos a votar en contra, como también del resto, la
3642 sobre la que el Sr. Quetglas, perdón, el PSM, ha hecho una
especial incidencia. Se pretende suprimir en concreto el artículo,
no suprimir, suprimir del proyecto la referencia que hay a la Ley
de finanzas y en concreto al artículo 85.1.b). Es cierto que
Intervención General y las intervenciones delegadas tienen una
función de control y fiscalización de carácter interno, el carácter
externo de esas funciones se atribuye al Tribunal de Cuentas; y
es cierto que en más de una ocasión puede haber discrepancias
de los interventores delegados en un primer momento o
discrepancias después de la Intervención General. En el primero
de los casos se sustancia con un informe de Intervención general
y cuando esa discrepancia se manifiesta por la Intervención
General respecto a cualquier gasto, tiene que haber por encima,
jerárquicamente, porque luego está el Consejo de Gobierno para
validar unas u otras actuaciones, y eso es lo que nosotros
pensamos que se tiene que aplicar. Está el artículo 85.1.b) de la
Ley de finanzas y, por tanto, tiene que aplicarse, se recoge aquí,
en este procedimiento.

En resumen, Sr. Presidente, votaremos a esas dos que antes
anunciaba favorablemente, y al resto lo haremos en sentido
negativo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo agraesc al Sr. Jaén que ens
anunciï l'aprovació per part de la majoria de l'esmena 3369,
que és una esmena fonamentalment d'estil i de precisió, però
he de lamentar a continuació que sobre aquella esmena a la
qual he fet més èmfasi en la defensa que és l'esmena 3368,
sobre fiscalització prèvia dels avantprojectes de llei, es fixin
bé, Sres. i Srs. Diputats, fiscalització prèvia per part de la
Intervenció General dels avantprojectes de llei, és gros això,
doncs, lamentablement no m'ha oposat cap argument. Supòs
que això vol dir que no els té, perquè no n'hi ha, és
difícilment defensable que un avantprojecte de llei que ha
de passar per aquest Parlament hagi de passar la
fiscalització prèvia de la Intervenció General; no solament
és incomprensible sinó que romp, trenca, un principi
fonamental, que és el principi de la sobirania parlamentària
als efectes de decisió sobre les pròpies lleis. La Intervenció
General és un òrgan per cuidar l'aplicació de les lleis, però
de cap manera per establir cap mena de censura prèvia, cap
mena de fiscalització als avantprojectes de llei. M'agradaria
que la majoria reflexionàs sobre aquesta qüestió i apel•lo,
una vegada més, a la sensibilitat parlamentària dels
membres d'aquesta comissió perquè aquest text no pot
quedar aprovat així com ve a l'avantprojecte. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Yo creo que lo que se hace aquí es
dotar a la Intervención de una facultad adicional, adicional,
y no está de más que en lo que son anteproyectos de ley que
tengan contenido económico, porque esto es claro, puede ser
fiscalizado. Por tanto, como es una medida que potencia esa
función de la Intervención General, nos parece que es
apropiada y ese es el argumento. Es decir que anteproyectos
de ley que tengan contenido económico puedan ser
fiscalizados por la Intervención General, lo que abunda no
daña y nos parece que debe permanecer. Gracias Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passam a la votació de les esmenes que
s'acaben de debatre. L'esmena 3641 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM a l'article 25 i l'esmena, també del Grup
Nacionalista-PSM, 3644 a l'article 28, han estat retirades i no es
votaran. En segon lloc, votarem les esmenes 3640 del Grup
Parlamentari PSM i la 3369 del Grup Parlamentari Socialista, les
dues esmenes són a l'article 25.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes 3640 i
3369?

Queden aprovades aquestes dues esmenes per unanimitat.

I a continuació, passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 3642 i 3643, i del Grup
Parlamentari Socialista 3370 i 3368.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes esmenes?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. A continuació,
passarem a la votació dels articles d'aquest Títol, del Títol VII,
l'article 25. Rectific, ens hem deixat una esmena per votar, una
esmena del Grup Parlamentari Socialista, la 3348, una esmena a
l'article 28. Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Aquesta esmena es retira, es tracta d'un error, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aleshores, passarem a la votació ja dels articles del
Títol VII, article 25.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 25?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que aquest article es vota amb la incorporació de
les dues esmenes que han estat aprovades. Queda aprovat
l'article 25. Article 26.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 26?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 26. Passam a l'article 27, que no
tenia esmenes presentades.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 27?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda aprovat l'article 27. Passam a la votació
de l'article 28.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 28?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 28. Passarem a la votació de
l'article 29, amb la incorporació del text de l'esmena
aprovada número 3774 del Partit Popular.
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 29?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 29. I passarem al Títol VIII, relacions
institucionals. Al Títol VIII hi ha dues esmenes, que són la 3645
i 3646 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, les dues a
l'article 30, que és l'únic. Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, por una cuestión de orden. No
son dos enmiendas, sino que es una sola enmienda, lo que pasa
es que en el registro se han registrado con dos números distintos,
pero es la misma enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

¿Pues, cuál es, la 3645?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

La primera.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo.

Debat, doncs, de l'esmena 3645 a l'article 30. Sr. Sampol, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, era una sola esmena
que, per problemes d'espai es va haver de relacionar a dos
impresos; el motiu és ampliar la documentació que en aplicació
de l'article 103 de la Llei de finances es remet al Parlament, amb
l'única intenció de completar la documentació tramesa al
Parlament, relativa a l'activitat econòmico-financera del Govern
de la Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Manifestar nuestra postura
contraria a la enmienda. La regulación del artículo 103 de
finanzas nos parece de momento suficiente y, en
consecuencia, votaremos en contra de la misma por
considerar que la modificación de ese artículo, que es una
modificación clara del mismo, no nos parece conveniente en
este momento, sin perjuicio de que algún día la Ley de
finanzas, en su concepción global, pueda ser modificada.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem, doncs, a la votació de
l'esmena 3645.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3645 i passarem a la votació
de l'article 30.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 30?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'article 30?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 30. A un nou article s'hi manté
l'esmena 3647 del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té
vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest nou article proposa el
següent text: La gestió dels programes corresponents al pla
de comerç i al pla de reindustrialització s'encomenaran als
consells insulars que s'hi mostrin disposats. Em pareix que
es defensa amb els seus propis termes i crec que està en la
línia de cada vegada dotar de més competències els consells
insulars. Crec que cada illa, el Govern de cada illa, sap
exactament quina és l'aplicació més correcta dels recursos
i seria adequada la gestió del pla de comerç i el pla de
reindustrialització. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Passarem a la votació de l'esmena 3647.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 3647, de la
creació d'un nou article, volen aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3647. I passarem a les disposicions
addicionals, i a la Disposició addicional primera no s'hi han
presentat esmenes. Anem a procedir a la votació de la Disposició
addicional primera.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
addicional primera, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional primera. A la
Disposició addicional segona s'hi mantenen i aquí crec que
podríem votar o debatre totes les esmenes a les disposicions
addicionals, menys les noves, les que volen crear noves
disposicions addicionals. Si estan d'acord, faríem a la segona, a
la tercera i a la quarta, d'acord? Endavant. Doncs, a aquestes
disposicions addicionals s'hi mantenen les esmenes, a la segona,
del Grup Nacionalista-PSM la 3648; del Grup Parlamentari
Socialista la 3371; a la Disposició addicional tercera hi ha
l'esmena del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 3649; i a la
quarta s'hi manté l'esmena, també del Grup Nacionalista-PSM,
3650. D'acord, Sr. Sampol? Té vostè la paraula per a la defensa
de les seves esmenes.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3648, efectivament és
a la Disposició addicional segona, un any més, i ja no sabem
quants, suspèn la vigència de l'article 42 de la Llei de funció
pública de les Illes Balears. Com a conseqüència d'aquesta
suspensió de l'article 42 un any més no es convoquen proves
selectives d'ingrés ni es realitzarà cap concurs de trasllat
entre tot el personal de la Comunitat Autònoma. Bé, aquesta
pràctica, que no record ja quants anys fa que un any rera
l'altre es manté, significa que, segons informacions, segons
fonts sindicals, avui en dia l'Administració de la Comunitat
Autònoma possiblement entre interins, entre personal en
comissió de serveis i entre llocs de feina provisionals,
possiblement un 50% dels llocs de treball estan en aquesta
situació d'interinitat, de comissió de servei o de cobertura
provisional. No hi ha concursos, no hi ha oposicions i això
significa que d'una manera irregular distint personal entra a
l'Administració de la Comunitat Autònoma sense complir la
legislació vigent ni els criteris polítics d'igualtat
d'oportunitats, transparència en la gestió, publicitat, etc. Per
tant, nosaltres creiem que de la mateixa manera que
enguany ja ho fa una altra Administració, el Consell Insular
de Mallorca, s'han de començar a cobrir proves selectives,
fer oposicions, fiscalitzades pels representants sindicals i
amb garanties d'igualtat d'oportunitats per a tothom.

L'esmena número 3649 es retira, Sr. President. I la
número 3650 -un segon, Sr. President- es proposa, tenia em
pareix aquestes dues, 3648 i 3649.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, és un error de transcripció. És del Grup
Parlamentari Socialista, la tres-mil sis-cents?

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, a veure, un segon, un segon, Sr. President. La 3650
és del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

3650, és la que s'ha de debatre a la Disposició addicional
quarta.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El que passa és que aquí, aquí hi ha hagut un error que
la intenció era proposar una nova redacció a aquesta
Disposició addicional quarta, que veig que no ha estat
recollida, era una nova redacció llarga i possiblement o es
deu haver traspaperat una fulla annexa i, per tant, aquesta
esmena s'haurà de retirar. Si de cas, faré una fixació, no hi
ha esmenes d'altres grups i la veritat és que és una llàstima,
però no es pot defensar aquesta esmena perquè no ha estat
transcrita degudament. Per tant, la retir Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. El Grup Parlamentari Socialista té
l'esmena 3371 a la Disposició addicional segona; Sr. Quetglas,
té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Insistint amb els arguments exposats
pel Sr. Sampol, la Disposició addicional segona ve a consagrar
una vegada més, any rera any, que aquesta vegada, enguany
tampoc excepcional, se suposa, no hi haurà oferta pública
d'ocupació, no hi haurà concurs de trasllat entre funcionaris, no
hi haurà proves selectives. Crec que l'abús d'aquesta
excepcionalitat suposa ja una clara vulneració de la Llei de
funció pública, vulneració que té l'especial gravetat que la Llei
de funció pública és, per un costat, una llei que amb un elevat
percentatge del seu articulat és una llei que desenvolupa
normativa de caràcter bàsic que d'altra banda, en aquest
Parlament va ser aprovada amb un elevat consens, per unanimitat
dels grups, tal com es recordava ahir i, a més, amb el consens de
les forces sindicals presents a la Comunitat Autònoma,
l'incompliment reiterat d'aquesta llei suposa ja una vulneració
dels principis que s'han de respectar obligatòriament d'accés a la
funció pública, tal com recordava el Sr. Sampol: principis
d'igualtat, principis de publicitat, principis de mèrit i de
capacitat.

En aquests moments la Comunitat Autònoma està amb un
elevadíssim percentatge, no sé si m'atreviria a afirmar, com ha
fet el Sr. Sampol, del 50%, però sí amb un percentatge realment
considerable estan ocupades les seves per personal que no són
funcionaris de carrera, que no tenen la seva plaça adquirida per
la via normal d'accés al lloc de treball, que és el concurs; el
número elevat d'interinitats, d'adjudicacions provisionals i de
comissions de serveis són de cada vegada més flagrants; per tant,
això demostra que els concursos de trasllats, que l'oferta pública
d'ocupació, que la convocatòria de proves selectives, són
necessàries perquè, de fet, s'estan fent aquestes miniproves
selectives que, en principi o en teoria, s'han de fer per a l'accés
a una plaça en règim d'interinitat. Per tant, això vol dir que les
demandes, les necessitats de personal que encara que no tengui
un creixement el capítol I, és a dir, el nombre de funcionaris de
la Comunitat Autònoma té unes necessitats vegetatives,
derivades de les pròpies jubilacions i de les pròpies vacants que
es van produint dins la Comunitat Autònoma, no s'estan cobrint
per la manera que la llei determina que és la manera normal
d'accés a la funció pública, que és a dir, és a través de l'oferta
pública d'ocupació i de les proves selectives per adquirir la
condició de funcionari i el concurs de trasllat per adquirir un lloc
de feina o per ser adscrit a un lloc de feina. Aquest incompliment
flagrant comença a ser excessiu, comença a ser una violació
important de la Llei de funció pública i dels principis que
l'informen i, per tant, nosaltres defensam la retirada d'aquesta
clàusula excepcional i el retorn a la normalitat de l'aplicació de
la Llei de funció pública autonòmica. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra de
todas las enmiendas y creo que seguramente de todas ellas
la que mayores énfasis se han puesto en la defensa de las
mismas son la 3648 y la 3371. Agradecer la retirada de las
enmiendas del PSM que nos ha anunciado que lo iba a
hacer, ya lo ha hecho, de la 3649, que nosotros íbamos a
solicitarle lo mismo y se han adelantado a nuestra petición;
así como la 3650.

Decía que el mayor énfasis se ha puesto en el tema no de
una violación de la Ley de función pública, porque no se
viola absolutamente nada, sino simplemente que se
suspende un artículo en el cual, si se queda suspendido no
tiene aplicación, por tanto no es ninguna violación. ¿Qué
objeto tiene el Gobierno con esta suspensión temporal en la
aplicación de convocatorias de plazas para el ingreso en la
función pública? Pues un objeto muy sencillo, el objeto de
la reducción del gasto público. Porque es verdad que hay
personal funcionario de carácter interino y es cierto que hay
personal laboral que tiene un contrato de carácter temporal,
pero han accedido a esas plazas por un procedimiento que
es muy conocido, que es a través de la bolsa de trabajo, del
bolsín, en términos coloquiales. Afirmar que se violan los
principios de mérito, los principios de capacidad y de
publicidad creo que aquí huelga y, por tanto, lo que tenemos
que decir es que lo que haría falta es consolidar de una vez
por todas lo que sería la plantilla, capítulo I, de la
Comunidad, junto con el catálogo de puestos de trabajo, y
a partir de ahí, cuando eso sea más o menos definitivo,
convocar las plazas. Porque no quiere decir, en modo
alguno, que el personal interino, el personal laboral
temporal permanezcan de aquí a unos años, porque si esas
plazas se eliminan pues queda ahí. Objetivo del Gobierno,
repito, reducir el gasto público.

Por cierto, norma que se ha hecho de aplicación también
en los presupuestos del Estado. Es habitual, creo que esta es
la segunda ocasión, que queda suspendida la oferta pública
de empleo, y en otras comunidades autónomas, con carácter
general o con carácter específico en sectores concretos; el
más afectado ha sido generalmente el tema educativo, no es
de extrañar que en comunidades autónomas que tienen
competencias plenas en materia educativa pues no hay
pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos docentes, y
nadie se rasga las vestiduras. Creo que, en principio, afirmar
todo lo contrario y decir que hay mucho personal
funcionario o laboral temporal tiene que afirmarse con
números y no con suposiciones, sino con números.

En consecuencia, Sr. Presidente, votaremos en contra,
como antes anunciaba, de estas enmiendas. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El portaveu de la majoria diu que aquí
no hi ha una violació de la Llei de funció pública, sinó una
simple suspensió de l'aplicació de determinats articles;
tècnicament és així, però quan duim, ja no recordam quants anys
suspenent l'aplicació d'un article, com a mínim el tercer o el
quart deu ser, ja no es tracta d'un ús, d'una tècnica amb caràcter
excepcional i per una raó que desapareix ràpidament, sinó ja
s'està convertint en un costum, s'està convertint en un hàbit i el
que és excepcional s'està convertint en normal, és a dir, l'accés
a la funció pública mitjançant sistemes que no són els sistemes
normals d'accés a la funció pública.

Vostè diu, l'objectiu és no incrementar la despesa pública.
Això seria correcte si diguéssim que amb la plantilla congelada
l'Administració de la Comunitat Autònoma o de qualsevol altra
administració no tengués necessitat de dotar places, bé perquè no
crea places bé perquè no es produeix un número de places
vacants suficientment significatiu que justifiqui, perquè les
places es vagin amortitzant o perquè el nivell de jubilacions i de
sol•licituds d'excedències no ho justifica; però és que en aquesta
Comunitat Autònoma no és el cas, en aquesta Comunitat
Autònoma on tenim una plantilla on quasi bé el 50% està
ocupada per funcionaris que han accedit a aquest lloc de feina
per mètodes no normals, no consagrats com a normals a la Llei
de funció pública, o personal laboral que pel seu propi caràcter
també està en una situació de temporalitat o d'interinitat, no
queda, no té justificació, no té cap justificació la defensa que ha
fet el portaveu de la majoria.

Hi ha violació, per tant, de la Llei de funció pública?
Evidentment, perquè resulta que al final els sistemes
excepcionals es converteixen en normals i, el que és pitjor, ahir
vàrem descobrir, en el debat de l'altra llei d'acompanyament, un
nou sistema d'accés a la funció pública, que és accedir per
influència a una empresa pública i que després la Comunitat
Autònoma se subrogui en el posicionament jurídic d'aquesta
empresa pública i, per tant, ja tenim funcionaris entrats sense
trucar, aquest és el sistema normal. I amb aquest nosaltres hi
estam en contra i per això demanam l'aplicació de la Llei de
funció pública perquè l'excepcionalitat no està en absolut
justificada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Acabat el debat, passarem a la votació
de les esmenes que s'acaben de debatre. Dir-los que l'esmena
3649 i 3650 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM han estat
retirades i que les esmenes que es posen a votació són: la número
3648 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i la 3371 del
Grup Parlamentari Socialista, totes dues a la Disposició
addicional segona.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Gràcies. Abans de
seguir he de demanar a les Sres. i Srs. Diputats que per
favor procurin guardar silenci perquè supòs que pels
diputats intervinents és complicat i el que sí els puc
assegurar és que per a aquesta Presidència seguir el debat de
vegades es fa difícil, per això els demanaria que procurin
estar de la manera més silenciosa possible. Moltes gràcies.

Passarem a les votacions de la Disposició addicional
segona.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
addicional segona?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda aprovada la Disposició addicional
segona. Passarem a la votació de la Disposició addicional
tercera.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
addicional tercera? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?



388 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / fascicle 2/ 13, 14 i 15 de desembre del 1995

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional tercera. Passam a la
votació de la Disposició addicional quarta.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
addicional quarta, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 2 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional quarta. Passam a la
votació de la Disposició addicional cinquena.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional cinquena. Anam a
començar ara amb les esmenes a noves disposicions addicionals
i que són les següents: del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
hi ha la 3651 i 3652;

EL SR. LLETRAT:

La mateixa, sí, són dues pàgines.

EL SR. PRESIDENT:

La mateixa, la deixam idò amb la 3651, gràcies; i del Grup
Parlamentari Socialista la 3350, 3372, 3374 i 3375. Per a la
defensa de les seves esmenes, per començar, pel Grup, sí, perdó.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

I 3349.

EL SR. PRESIDENT:

La 3349?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

És que, Sr. President, vostè ha numerat les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista i m'ha semblat que no ha citat
la 3349.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però perdoni, estam parlant de noves disposicions
addicionals.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, té raó, i aquesta és transitòria.

EL SR. PRESIDENT:

I l'altra és a una disposició transitòria. Gràcies. Sr.
Sampol, per a la defensa de l'esmena 3651, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena proposa l'addició
de dos apartats més a l'article 97 de la Llei de finances amb
l'objectiu de millorar la informació continguda al Compte de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en relació amb l'execució del pressupost de
despeses pel que fa, per una part als romanents de crèdit
generats durant l'exercici, els quals tenen una importància
significativa a l'hora d'explicar les modificacions de crèdit
del pressupost de despesa de l'exercici següent; i d'altra
banda, amb les despeses finançades amb fonts finalistes.
Proposam que aquestes dues informacions s'afegeixin a les
disposicions de la Llei de finances al respecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per
defensar les esmenes 3350, 3372, 3374 i 3375.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3350 demana al Govern
de la Comunitat Autònoma una sol•licitud reiterada diverses
vegades per aquest grup parlamentari, que és que recuperi
o procuri recuperar els 425 milions de pessetes invertits a la
Societat Balear Capital Risc i que aquesta empresa va
invertir a Bon Sossec, això és la reiteració d'una sol•licitud
ja reiteradament argumentada i, per tant, els arguments
estan sobradament exposats.
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L'esmena 3372 demana que la venda de participacions de la
Comunitat Autònoma a les empreses públiques s'efectuarà
sempre mitjançant el procediment de subhasta, excepte en el cas
que es tracti de valors que cotitzin en borsa. Queda defensada en
els seus propis termes, és a dir, es tracta que la Comunitat
Autònoma actuï d'una manera, la més avantatjosa possible per al
patrimoni, en defensa dels ingressos de la Comunitat i que la
venda de participacions la faci mitjançant subhasta pura, excepte
en el cas que cotitzin en borsa que, naturalment, s'haurà de
vendre a preu de cotització.

L'esmena 3374, Sres. i Srs. Diputats, és de to menor, jo ho
entenc, però em pareix que s'ha de posar. Diu literalment: el
Govern corregirà el programa informàtic del pressupost de tal
manera que els conceptes de despesa hi resulten comprensibles
en la seva totalitat. Crec que és important, Sres. i Srs. Diputats,
quan un agafa els toms del pressupost i llegeix coses com
reforma de les estructures i promoció D, i un es demana: què deu
ser això? O llegeix coses com despeses en inversions de caràcter,
sense r final, aquí s'acaba, s'ha d'imaginar. Inversió nova
associada a la funció; crec que ja prou dificultats hi ha amb el
maneig de tots els toms de la informació creuada que contenen,
etc., com perquè els conceptes de despesa, els conceptes
d'ingressos no estiguin expressats d'una manera suficientment
clara. Això és una elemental correcció del programa informàtic
de tal manera que admeti dues línies en lloc d'una, i així ens
n'assabentarem. Crec que val la pena perquè ja són molts d'anys
de reiterar de manera informal aquesta petició, ara nosaltres ho
demanam formalment, perquè ens sembla una manca de respecte
al Parlament que els pressuposts s'enviïn d'una manera
inintel•ligible.

L'esmena 3375, també és una clàssica. Demanam la supressió
de la figura del Conseller sense cartera, no la supressió del
Conseller sense cartera, naturalment, sinó de la figura del
Conseller sense cartera, perquè després de la compareixença
parlamentària que va fer el Sr. Prats que, personalment em
mereix tots els respectes, no vàrem entendre que la seva
dedicació dins el si del Govern tengui cap justificació. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Respecto a la enmienda 3651
en su contenido afecta prácticamente a una carga burocrática
excesiva a nuestro juicio, que nos parece innecesaria, en su
primer apartado; y en su segundo, que era originariamente la
3652 pero que es continuación de la 3651, pues nos parece que
estos datos que se piden ya aparecen en la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma y, por tanto, es innecesario.

La 3350, bien, es una cuestión muy debatida y todos
conocemos las circunstancias que han rodeado la
participación del Gobierno a través de la Sociedad de
Garantías Recíprocas; yo creo que fijar de forma unilateral
el precio ese de la venta de las participaciones ... millones,
puede ser que sea más o puede ser que sea menos, si el
Gobierno cuando su posición por circunstancias, me refiero
a la 3350, la Comunidad Autónoma recuperará en el año
1995, esto es imposible de entrada, los ... millones de
pesetas tal; si es para el año 96, pues bueno, si esa
participación del Gobierno disminuye pues estará en
función de lo que se acuerde con las partes de las ventas de
esas participaciones.

La 3372 nos supondría un problema aprobarla y diré por
qué, porque eso ya se ha regulado en la ley de
acompañamiento, por tanto la ley de acompañamiento ya
está aquí dictaminada con el informe de la ponencia, el
dictamen de la comisión está hecho y ahí se explica como
se venden las participaciones de las empresas públicas; ya
está regulado o en vías de regulación, por tanto es una
contradicción con la ley que acabamos de aprobar esta
misma mañana.

Y luego el tema informático. Bien, ha hecho lectura de
algunas incongruencias que son errores en los presupuestos,
que siempre están. Eso está regulado en la orden del
Gobierno, creo que hace un par de meses, donde se
especifican con detalle esas cuestiones. De todas formas,
regular en una ley de presupuestos un programa informático
sería una novedad tal que seguramente apareceríamos en el
Guiness como los únicos que habrían regulado un tema de
tan menor importancia en una ley de presupuestos.

Y por último lo del conseller sin cartera que,
evidentemente, entendemos todos que es la supresión de esa
figura, como bien explica la motivación de la enmienda, hay
que recordar una vez más que es competencia del Gobierno
estructurar sus departamentos en la forma que crea más
conveniente, de acuerdo con la ley, y así lo hace. También
votaremos en contra, Sr. Presidente, de ésta. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Respecte de la recuperació dels
425 milions de Bon Sossec, nosaltres l'únic que demanam
és que el Govern posi en venda per recuperar la inversió feta
dins Bon Sossec, això és tot. I perdó per l'errada allà on 95
ha de dir 96 i esper que per part de la majoria se'ns permeti
fer aquesta correcció mínima, comparada amb les
correccions que avui hem tengut la cortesia de cedir a la
majoria que introduís. Simplement el que volem és que el
Govern recuperi la seva participació perquè volem que el
Govern es retiri de la Societat Balear de Capital Risc, no de
la Societat de Garantia Recíproca, de la Societat Balear de
Capital Risc i es retiri de la participació de Bon Sossec per
raons ja reiteradament expressades.
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En relació al programa informàtic, home, la Conselleria
d'Economia i Hisenda li dóna molta importància als programes
informàtics, tanta que està disposada a posar una taxa a aquelles
empreses que no s'adaptin a les exigències dels seus programes.
Almanco, ja que la Conselleria d'Economia i Hisenda en fa un
cavall de batalla tan important de les noves tecnologies i de la
informatització i de la imposició de correus electrònics i de totes
aquestes coses, que està molt bé que s'introdueixin, el mínim que
se li pot demanar és que quan fa un programa per presentar els
pressuposts al Parlament el més important que ha de fer cada any
la Conselleria d'Economia i Hisenda ho faci de manera que es
pugui entendre el que diu, només és això, que es pugui entendre
el que diu en la seva conceptuació global. I si aquest debat és
suficient com perquè la Conselleria prengui nota i ho resolgui
ens donam per satisfets, però és que ja està bé que any rera any
haguem d'anar constantment a cercar el tom que ens dóna la clau,
que de vegades tampoc no ens la dóna en la seva totalitat perquè
tampoc no li cap la línia per saber quina és cada partida.

I quant a la supressió de la figura del Conseller sense cartera,
ens reiteram, és a dir, no té cap sentit ni cap funció la
persistència d'aquesta figura que la seva compareixença va
demostrar que era absolutament inútil. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre, esmenes a noves disposicions
addicionals i que són: l'esmena 3651 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i les esmenes 3350, 3372, 3374 i 3375 del
Grup Parlamentari Socialista.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes esmenes?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. A una nova
Disposició transitòria s'hi manté l'esmena 3349 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per a la
defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. També és una esmena clàssica
que reflecteix una posició del nostre grup en relació amb
l'Institut Balear d'Estadística del qual es pretén que el
Govern li torni la forma d'organisme autònom. Demanam
que aquesta autonomia de funcionament o aquesta
independència perquè pensam que l'Institut Balear
d'Estadística funcionarà de manera molt millor, podrà
establir convenis, podrà fer estadístiques útils per a la
Comunitat Autònoma, molt millor si té garantida una
autonomia de funcionament que si és un servei incardinat
dins la lògica estructuració administrativa normal. I no és
una qüestió ni de pressupost, ni de número de funcionaris,
perquè és una qüestió de concepte jurídic; el fet que
l'Institut Balear d'Estadística tengui una autonomia, una
personalitat jurídica pròpia i una capacitat de convenir i
contractar li dóna una capacitat de millorar substancialment
la seva aportació estadística a la Comunitat Autònoma, i
aquesta és la raó per la qual demanam l'existència d'un
organisme que, a més, tendrà subratllada la seva
independència, absolutament imprescindible en un institut
que ha de recollir una cosa amb tanta objectivitat com
requereixen les estadístiques. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Ya también es tradicional la
postura de nuestro grupo y muy conocida por todos y
explicada por el Gobierno en comparecencias, en
proposiciones no de ley debatidas en el Pleno del
Parlamento respecto al Instituto Balear de Estadística. Tenía
un objeto la supresión como organismo autónomo, que era
el control del gasto público y el ahorro del gasto y eso es lo
que sigue manteniéndose. Si por una parte vemos que la
política del Gobierno va en esa línea de reducir empresas
públicas y organismos autónomos, esto iría en contradicción
de esa voluntad expresada reiteradamente. Por eso
votaremos en contra, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de l'esmena
3349.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 3349
volen aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 21 / fascicle 2 / 13, 14 i 15 de desembre del 1995 391

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada per tant l'esmena 3349.

EL SR. LLETRAT:

Si em permet, President, faria una matisació, una rectificació
a la votació de les esmenes anteriors, de la 3651, 3350, 3372,
3374 i 3375, que, erròniament, havia dit que hi havia 8 vots a
favor i només són 7, per tant, 7 a favor i 9 en contra d'aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Lletrat. A la Disposició derogatòria no s'hi han
presentat esmenes, passarem per tant directament a la votació.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició
derogatòria volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició derogatòria. A les Disposicions
finals no hi ha tampoc esmenes presentades, procedirem a la
votació directa. Votació de la Disposició final primera.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició final primera. Passarem a la
votació de la Disposició final segona.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició final segona. A
l'Exposició de motius hi ha presentades les esmenes 3351,
3352, 3353, 3354 i 3373 del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Que una llei tan important com la
llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma es despatxi
amb una exposició de motius de 29 línies ja és una tradició
en aquesta Comunitat Autònoma que ens sembla del tot
desencertada. La llei pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma tots en som conscients, tots ho reiteram moltes
vegades, és una llei tremendament important, la llei que
marca els objectius polítics concretats en programes de
despesa d'actuació per a l'any corresponent del Govern de la
Comunitat Autònoma, és una llei que té una gran
transcendència i entenem que no es pot despatxar d'una
manera burocràtica, amb una exposició de motius que any
rera any és cada any fotocòpia de l'anterior. Per això
nosaltres estam en contra d'aquesta exposició de motius i, en
concret, i així pas a la defensa de les esmenes concretes,
d'expressions com aquella que diu "la màxima contenció de
la despesa corrent i de la priorització de l'activitat
inversora". Bé, això jo crec que ja hem demostrat de manera
reiterada, tant en aquest Parlament com en els mitjans de
comunicació que això no és cert, que l'esforç de presentar
aquests pressuposts com uns pressuposts d'inversió és un
esforç fonamentalment propagandístic però no és una
realitat; el propi conseller, d'alguna manera, en el debat de
totalitat va tenir la cortesia de reconèixer-ho i, per tant, no
ens pareix correcte que a l'exposició de motius s'expressi
una cosa que, en realitat, no és certa.

 Així com "la racionalitat i eficàcia en la gestió
d'ingressos i despeses que es garanteix amb la correcta
definició d'objectius i del seu seguiment"; bé, el debat que
hem tengut al llarg de tot l'articulat de la llei demostra
clarament que la nostra posició sobre aquest extrem és
absolutament contrari. No hi ha una suficient definició
d'objectius, aquesta llei suposa un excés de discrecionalitat
a l'Administració en la gestió de les despeses i, per tant, no
consideram convenient que a l'exposició de motius hi hagi
un paràgraf així.
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De la mateixa manera "política de contenció de despesa en
matèria de personal". No ens han convençut de cap manera els
arguments del representant de la majoria, la contenció de despesa
de personal no es fa mitjançant la no aplicació de la Llei de
funció pública perquè tanmateix la despesa es produeix, el que
passa és que es produeix malament i en contra d'allò que diu la
Llei de funció pública.

Igualment, la dissolució d'empreses públiques no suposa cap
contenció de despesa...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Quetglas, un moment. Sres. i Srs. Diputats per
favor, si poden guardar silenci perquè és que no hi ha manera
d'aclarir-se. Moltes gràcies. Pot seguir, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Tal com va demostrar el debat que
vàrem tenir ahir sobre aquest punt, la dissolució de dues
empreses públiques no solament no baixa la despesa pública sinó
que carrega a la Comunitat Autònoma directament, mitjançant la
subrogació amb el posicionament jurídic de l'empresa davant
tothom, davant el patrimoni, davant el personal, davant els
contractes, davant tercers, etc., i per tant l'únic que fa és
traslladar una despesa que abans feia una empresa pública
directament a la Comunitat Autònoma. Per tant, no es pot
presentar la dissolució d'empreses públiques de cap manera com
una disminució o una reducció de despesa; no és així, és un
augment de la despesa pública de la Comunitat Autònoma.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Evidentemente las enmiendas
a la exposición de motivos son irrelevantes, porque en el caso de
aprobarlas no tienen mayor virtualidad que exponer la visión de
un grupo o la de otro respecto a lo que es el proyecto de ley de
presupuestos del Gobierno. Pero yo no voy a entrar en esa
disquisición porque son visiones distintas, lo que para nosotros
es una cosa para la oposición puede ser otra y lo entendemos;
pero sí rogaría al Grupo Socialista que por favor retire la
enmienda 3373, que pide la supresión total de la exposición de
motivos; le voy a decir por qué, porque, Sr. Quetglas, aquí hay
un reglamento en el Parlamento, que todos tenemos que cumplir
y ese Reglamento del Parlamento en su artículo 112 dice lo
siguiente: apartado primero: los proyectos de ley remitidos por
el Gobierno de la Comunidad Autónoma han de ir acompañados
de una exposición de motivos y continúa. Si usted suprime la
exposición de motivos, resulta que estamos incumpliendo el
Reglamento del Parlamento. Por tanto, Sr. Presidente, votaremos
en contra de todas, pero rogaría que en beneficio de que todos
hemos de cumplir las reglas de juego parlamentarias se retire la
última enmienda. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Jaén ha llegit amb molta
precisió el que diu el Reglament, que els avantprojectes del
Govern han d'anar acompanyats d'una exposició de motius,
la qual cosa no vol dir que les lleis que surtin d'aquest
Parlament hagin d'anar acompanyades de la mateixa
exposició de motius. És més, crec que això obri un debat
interessant, perquè les lleis no tenen exposicions de motius,
les lleis tenen preàmbuls i seria bo introduir en aquest
Parlament el costum de convertir l'exposició de motius en
preàmbuls, tal com es fa a unes altres cambres. I el
preàmbul de la llei no és necessàriament l'exposició de
motius del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Reitero lo dicho y por muchas
vueltas que se le dé al lenguaje las cosas son como son y no
como uno quisiera que fueren y, por tanto, lo que digo y me
remito es de nuevo al artículo 112 y el Gobierno lo que hace
es cumplir con esa cuestión, y sea preámbulo, sea
exposición de motivos, la cuestión es esta. Por tanto o lo
retira o votaremos en contra de la enmienda también.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de les esmenes
3351, 3352, 3353, 3354 i 3373 del Grup Parlamentari
Socialista a l'Exposició de motius.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes que acabam de
debatre. I passarem a la votació de l'Exposició de motius.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'Exposició de
motius?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'Exposició de motius. Arribats a aquest punt
i abans d'entrar en el seguiment de les seccions i de les empreses
públiques, s'aixeca la sessió i començarem a les dotze i vint
minuts. Gràcies.

(***) Sres. i Srs. Diputats comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. Abans d'entrar en el debat de les
esmenes a les seccions i a les empreses públiques deman,
substitucions?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Damià Pons substitueix el Sr. Alorda.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí i Serra, Vicent Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entrarem, doncs, al debat de les esmenes a les
seccions i a les empreses públiques. A noves seccions hi ha
l'esmena del Grup Parlamentari Socialista 3522, que és la
proposta de creació de la Conselleria de Treball i Ocupació. Per
a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Reservarem el gruix argumental
pel plenari, simplement, per cortesia cap a la comissió donar
una petita explicació. L'esmena intenta el trasllat dels
programes que en aquest pressupost estan dispersos que fan
referència a l'ocupació, a una nova secció; l'esmena ve
complementada amb la desaparició de la Conselleria de la
Funció Pública per mantenir, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia, el número màxim de conselleries, i estableix
com a prioritat d'aquesta Comunitat Autònoma l'establiment
d'una conselleria de treball i ocupació tant i més tenint en
compte que per a l'any 1996 està prevista la transferència de
noves competències en matèria de treball i entenent que s'ha
de fer de l'objectiu de creació de llocs de feina i l'objectiu
lluita contra la desestacionalitat una prioritat d'aquesta
Comunitat Autònoma que nosaltres expressam amb la
manera de l'esmena 3522. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. No havent-hi debat, procedirem a
la votació de l'esmena 3522.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 3522. A la Secció 02,
Parlament de les Illes Balears, s'hi mantenen les esmenes
3653 i 3654 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No és molt usual fer esmenes a la
Secció 02, el Pressupost del Parlament de les Illes Balears,
però no dubtam que les Sres. i Srs. Diputats entendran la
necessitat d'aquestes dues esmenes. La primera fa referència
a la creació d'una sala de premsa, dotada amb línies de
comunicació i mitjans tècnics per tal que els periodistes que
fan el seguiment diari de l'activitat parlamentària tenguin un
lloc adequat, dotat amb els mitjans suficients per poder
desenvolupar la seva tasca. Moltes vegades veiem que
només hi ha una línia telefònica a través de la centraleta del
Parlament, no disposen d'un fax, les diverses emissores amb
els anys s'haurien de dotar d'una línia directa, etc., per tal
que els mitjans de comunicació puguin realitzar la seva
tasca diària amb un mínim de condicions.
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La segona esmena va en la línia d'una nova dinàmica molt
positiva que nosaltres creiem que s'ha obert en aquesta
Comunitat Autònoma, sempre hem reclamat un consens a favor
que totes les forces polítiques defensin l'ús de la llengua catalana
en tots els àmbits. I creiem que hi ha una institució que
representa per excel•lència totes les forces polítiques que és el
Parlament de les Illes Balears. Per això proposam que el
Parlament faci una campanya institucional cridant a la ciutadania
a usar quotidianament la llengua catalana en tots els àmbits
socials. Una campanya dotada amb 5 milions de pessetes i que
no dubtam que amb aquests nous aires que bufen dins aquest
Parlament serà acceptada de bon grat per tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sí, Sra. Salom, té la paraula. Ah! perdó,
Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan sols és per expressar el
posicionament del Grup Socialista entorn a aquestes dues
esmenes. Amb la primera i en relació al de la sala de premsa pot
ser hem de recordar que en aquests moments s'està treballant
respecte a la remodelació d'un altre edifici que ajudarà a tot el
que són les tasques d'aquest Parlament i, per tant, a donar més
espai, més possibilitats de treball no només a grups parlamentaris
sinó també a tot el que fa referència a la tasca parlamentària
perquè es pugui donar de la millora possible, inclòs evidentment
tot el que fa relació a la premsa. Per tant, des del moment en què
estan en marxa totes aquestes qüestions, el nostre grup
s'abstendrà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el nostre grup no
donarà suport a aquestes dues esmenes presentades pel PSM pel
motiu següent: a la primera, que fa referència a crear una sala de
mitjans de comunicació, amb mitjans tècnics suficients per poder
dur a bon terme la seva tasca, doncs, en certa manera ens sumam
a les paraules dites per la Sra. Barceló, que en aquests moments
està en estudi per part de la Mesa d'aquest Parlament i amb
diversos tècnics i amb diverses reunions mantengudes amb els
arquitectes, doncs el projecte de l'edifici a la vora; i allà, en
principi, hi ha la idea de contemplar una sala, tal vegada, ben
dotada per poder els mitjans de comunicació dur a terme una
bona tasca.

I amb altres coses també volíem afegir que qui du la, diríem,
en aquest Parlament, qui decideix com s'han de distribuir els
espais i qui decideix les qüestions internes de la casa, doncs en
aquest cas crec que hem de donar un marge de confiança a la
Mesa del Parlament perquè decideixi la manera que consideri
més adient el pressupost d'aquesta Cambra.

I quant a l'esmena de dedicar 5 milions de pessetes a fer
una campanya o de crida a la ciutadania perquè intenti
ajudar d'una manera quotidiana amb la llengua catalana,
crec que en aquest cas no ha d'entrar el Parlament amb el
que és una acció de Govern; que si el Govern en aquests
moments ha decidit dur a terme una campanya activa amb
els temes de normalització lingüística, crec que no ha de ser
el Parlament el qui dugui a terme aquestes accions de
Govern, sinó que el Govern és qui els ha de dur a terme. I si
entram en aquesta dinàmica de dedicar determinades
partides del pressupost d'aquest Parlament a fer actuacions
concretes també ens podem trobar que d'aquí a un temps
doncs el Parlament faci campanya de promoció de
productes autòctons, faci campanya de promoció, en fi, de
temes que afecten a les nostres illes i que són important i
que crec que en aquest moment doncs el Parlament no ha
d'entrar en aquesta dinàmica. I per això doncs no donarem
suport a aquestes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes
3653 i 3654 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM a la
Secció 02, Parlament de les Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de debatre.
A la Secció 03, Sindicatura de Comptes, no s'hi mantenen
esmenes. A la Secció 04, Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, s'hi mantenen les esmenes 3470 del Grup
Parlamentari Socialista, 3295 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears i la 3655 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa, per
a l'esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears la Sra. diputada Margalida Thomàs.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 21 / fascicle 2 / 13, 14 i 15 de desembre del 1995 395

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. L'esmena que presenta el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida va en el sentit de dotació
econòmica, per tant de 20 milions de pessetes de creació del
Consell Econòmic i Social de Balears perquè pensam que és
urgent aquesta dotació, aquesta creació d'un organisme
participatiu i consideram que hauria de ser una de les prioritats
del Govern i, per tant, pensam que ha d'anar inclòs dins el
pressupost del 96. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per a la defensa de l'esmena 3655 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que està defensada i tots els grups
de l'oposició compartim la necessitat de la creació del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears i, per tant, és necessària
una dotació pressupostària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per defensar l'esmena 3470 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena va en el mateix sentit que
l'expressat pels altres dos grups de l'oposició. Es tracta de passar
ja la barrera de les lacòniques mil pessetes que atribueix el
pressupost de la Comunitat Autònoma a la Sindicatura de
Comptes, una partida de caràcter simbòlic, que no permet ni tan
sols plantejar-se l'inici de les activitats del Consell Econòmic i
Social, que és una institució imprescindible dins una estructura
democràtica participativa moderna; pensam que per donar-li
virtualitat posar uns modests 12 milions de pessetes pot permetre
iniciar els treballs, perquè el Consell Econòmic i Social no ha de
ser un organisme de despesa, una institució que gasti, perquè és
un fòrum de debat fonamentalment, poden permetre, com dic,
aquests 12 milions de pessetes, començar a establir els elements
bàsics perquè el Consell Econòmic i Social deixi de ser una
retòrica en els pressuposts de les Illes Balears i comenci a ser
una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, para manifestar la posición de
nuestro grupo respecto a estas enmiendas, que todas ellas
afectan, como muy bien se ha dicho al Consejo Económico
y Social de las Islas Baleares. Primera cuestión, el Gobierno
a través de su Presidente, en el discurso de investidura,
explicó cuáles eran las prioridades del próximo ejercicio
respecto a la creación de estos organismos. En primer lugar,
si mal no recuerdo, fue la Sindicatura de Comptes; en
segundo lugar, el Síndic de Greuges, i en tercer lugar, el
Consejo Económico y Social. Vamos ahora a remontarnos
a los antecedentes de estos organismos, que arrancan de la
república de Weimar del 19 y que han tenido desarrollo
distinto y que en otras comunidades se han podido crear. La
creación de este consejo no es del mundo platónico de las
ideas que es el mundo de Platón, sino del mundo de las
realidades, que es el mundo de los presupuestos. Hay una
partida de mil pesetas que tiene carácter ampliable, ¿qué
significa eso? Que es innecesaria cualquier otra enmienda
para esto porque ya está contemplado de esa manera aquí.
En consecuencia, voluntad de creación de este organismo;
posibilidad de que una vez creado, sin mayor problema, se
pueda ampliar la partida y, en tercer lugar, esperen ustedes
a que la comunidad tenga transferidas las competencias en
materia de trabajo y relaciones laborales, que es lo que hace
falta para que esto se ponga en marcha.

Creo que ésta es la posición de nuestro grupo, una
posición razonable que debe ser comprendida por el resto de
los grupos y que, por tanto, son enmiendas que podrían
retirar, no sólo por la afectación de las bajas que son muy
dispares las que presentan los grupos como es natural, y
también por la cuantía, porque algunas van de 12 millones
a otras que presentan 20. Vamos a dejar, por tanto, que el
organismo se cree, que elabore su presupuesto y a partir de
ahí se amplie la partida. Coincidimos todos en esa
necesidad, sujeta a las circunstancias y calendarios que yo
exponía con anterioridad y, por tanto, lo que procedería
sería retirar esas enmiendas una vez manifestada la voluntad
de todos los grupos en su creación con esos requisitos que
yo antes decía. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat, passarem a la votació
de les esmenes 3470 del Grup Parlamentari Socialista; 3295
d'Esquerra Unida de les Illes Balears i 3655 del Grup
Nacionalista-PSM.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades les esmenes que acabam de
debatre. A la Secció 11, Presidència del Govern balear, hi ha
presentada una esmena a la totalitat, esmena número 3657 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa, té
la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Com que ens imaginam que aquestes
esmenes de tanta importància com és la totalitat de seccions
pressupostàries no s'admetran en comissió per part del Grup
Popular, aleshores quasi reservaríem els arguments per debatre
en plenari i no farem una defensa més exhaustiva, reservant-nos
per al debat en ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Passarem a la votació de l'esmena 3657
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, volen aixecar el braç?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena 3657. Al subprograma
112100, Serveis generals de presidència, s'hi mantenen les
esmenes següents: del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, les
esmenes números 3743, 3656, 3658, 3659, 3660 i 3757; del Grup
Parlamentari Socialista, les esmenes 3513, 3384, 3385, 3386 i
3383; del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
les esmenes números 3306, 3298, 3296 i 3297. Per a la defensa
de les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, gràcies, Sr. President. Les esmenes que presentam serien
en el sentit de rompre la discriminació entre les illes menors i
Mallorca, en aquest sentit van les esmenes 3306 i 3298; i
respecte de les altres, sobretot 3296 i 3297, en el sentit
d'adquisició de patrimoni natural, també per als Consells Insulars
de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Una mica aquesta seria la
mateixa esmena, es raona per ella mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3743 proposava obrir
una partida per a la possible compra de la finca dels Canons
d'Artà. Atès que per part del Consell de Govern s'ha
manifestat la voluntat de participar en aquesta compra,
aleshores creiem una norma de cortesia retirar aquesta
esmena, ja que s'ha explicitat la intenció del Govern de
participar en aquesta compra; per tant, si volen prendre nota
que es retira en aquest moment aquesta esmena, la 3743.

La 3656 proposa la supressió de la Conselleria sense
cartera, evidentment perquè s'ha demostrat la inutilitat total,
no del conseller, però sí de la Conselleria sense cartera.

La 3658 proposa l'establiment de convenis amb
televisions i ràdios per augmentar la programació en llengua
catalana. Adscrivim aquesta partida a Presidència, a part
d'altres que n'hi pugui haver dins els programes de
normalització lingüística, perquè entenem que aquesta seria
una tasca institucional.

La 3659, també adscrita a Presidència, proposa la
creació d'una emissora de ràdio de titularitat pública.
Entenguin Sres. i Srs. Diputats que per fer efectiva la
voluntat i la política de normalització lingüística és bàsica
una política de mitjans de comunicació en català i, a la
vegada, pensam que seria útil per a altres aspectes una
emissora de ràdio de titularitat pública, tal com han creat
altres comunitats autònomes.

Passaríem a la número 3660, la qual proposa
transferències a ajuntaments de Menorca per garantir els
accessos a platges i recuperació de camí de cavalls. És una
polèmica que pràcticament cada estiu es torna reobrir a
Menorca, els accessos a platges i la recuperació del camí de
cavalls seria una recuperació patrimonial molt important des
de tots els punts de vista a l'illa de Menorca.

I finalment, la 3757 proposa una transferència als
Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa per a adquisició de
finques en sòl rústic o forestal, atès que hi ha un desajust, un
desequilibri entre l'adquisició de finques que el Govern ha
fet a Mallorca i les que no ha fet a Menorca i a Eivissa.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Joana Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que hem presentat el
nostre grup a aquest programa fonamentalment van lligades, la
majoria d'elles, a tot el que fa referència al resultat del que ha
estat la política discrecional del Govern de la Comunitat
Autònoma a l'hora d'adquirir patrimoni. I els resultats han estat
molt clars, que a l'illa d'Eivissa i a Formentera i a l'illa de
Menorca aquest patrimoni públic per part del Govern de la
Comunitat Autònoma es ... quasi inexistent. Per tant, des del
Grup Socialista proposam la transferència al Consell d'Eivissa i
Formentera per a l'adquisició de patrimoni forestal; i a Menorca
qüestions tan significatives com la compra de Santa Àgueda a
Ferreries, la del Castell de Fornells o la Torre de la Mesquida de
Maó. Són, repetesc, mesures com per rectificar el grau de
distorsió que hi ha respecte al patrimoni de la Comunitat d'una
illa a una altra illa i el resultat, repetesc, d'aquesta
discrecionalitat del Govern a l'hora d'actuar en compra
patrimonial.

En segon lloc, també l'esmena 3383 fa referència als fons
d'ajut als municipis que volem transformar, és a dir que no
només aquest fons de cooperació municipal s'apliqui com es fa
fins ara als ajuntaments de la Serra de Tramuntana, amb uns
criteris també molt poc concrets arrel de les compareixences
fetes per la Vice-presidenta en aquest Parlament, i demanam que
s'estableixi sota un criteri molt clar, que és el nivell de població,
siguin ajuts a municipis amb poblacions menors a mil habitants.
Amb aquesta redacció es podrien beneficiar d'aquestes ajudes no
només municipis de Mallorca, sinó també algun municipi de l'illa
de Menorca i de l'illa d'Eivissa i Formentera. Per tant, ens sembla
que és molt més correcte, molt més equilibrat repartir aquestes
inversions en tot el que són el territori de les nostres illes, que
per açò és una comunitat interinsular i de vegades el Govern no
ho recorda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats intentaré doncs
fixar la postura del nostre grup respecte de totes i cada una de les
esmenes que han defensat els diversos grups parlamentaris. Dir
que l'única esmena que, en principi, teníem previst acceptar ha
estat retirada per part del Sr. Sampol i que a tota la resta doncs
direm que no. Era allò dels Canons d'Artà que, en principi,
l'haguéssim acceptada, però si la retiren no hi ha problema, en fi,
ens pareix bé.

Quant a l'esmena del PSM de suprimir la Conselleria sense
cartera hem de dir que nosaltres creiem que aquesta és una
facultat del President de la Comunitat Autònoma, d'organitzar el
Govern, d'estructurar-lo amb els departaments que considera més
oportuns i que, evidentment, doncs en aquests moments ha trobat
que era oportú que hi hagués un conseller sense cartera que té
unes funcions jo crec que molt específiques i molt determinades
i crec que fa una bona en aquests moments tant en el Consell de
Govern i duent a terme les seves tasques.

Quant a les esmenes presentades per Esquerra Unida, doncs
ens demanem tota una sèrie de partides per assegurar per
exemple la política d'igualtat d'oportunitats,
independentment de cada illa, per participar a les diverses
fires que organitza Ficobalsa. Crec que això és una afectació
en concret de 10 milions de pessetes; crec que per part de la
Conselleria de Comerç i Indústria intenten donar una sèrie
d'ajudes per intentar garantir aquest principi d'igualtat
d'oportunitat per part de les empreses de Menorca i
d'Eivissa que vulguin participar a diverses fires que
s'organitzen aquí a Mallorca. I crec que els fets ens
demostren, com podria ser per exemple la darrera fira que
s'ha produït que és Baleart, on hi ha hagut un número
important d'empreses que han col•laborat i que han
participat en aquesta fira.

També se'ns demana afectar 14 milions de pessetes a
l'esmena següent per transferir als ajuntaments de Menorca
i d'Eivissa perquè reunir les mateixes característiques que
els municipis de Mallorca. Jo he de dir que en concret, en
aquest programa, hi ha una partida de 72 milions de pessetes
de transferències als ajuntaments i hem de suposar, a partir
d'aquí, que el Govern amb aquests 72 milions de pessetes
intentarà repartir-los d'una manera proporcional als diversos
ajuntaments de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera. Amb la qual cosa no creiem que sigui oportú
afectar 14 milions de pessetes, que sortiria, tal vegada, una
mitja, més o manco, d'un milió de pessetes per a cada
ajuntament de Menorca, Eivissa i Formentera, i jo crec que
és millor doncs mirar-ho dins la política global de la
Presidència del Govern balear.

Quant a adquisició de patrimoni natural a Menorca i a
Eivissa hi ha una esmena de 72 milions de pessetes; i clar,
aquí ens trobam moltes vegades que hem de mirar de quina
partida ens proposen la baixa, i en aquest cas el que
proposen és reduir la partida de restauració dels edificis de
la Comunitat Autònoma. Crec que en aquests moments hi
ha una sèrie d'edificis que s'han de rehabilitar i el pressupost
té una partida oberta a tal finalitat i si aprovàssim aquesta
esmena doncs no es podria dur a terme.

Per un altre costat se'ns demana afectar una partida de 30
milions de pessetes per al Consell Insular de Menorca i
d'Eivissa, per adquirir també patrimoni natural, i hem de dir
que aquesta partida que se'ns proposa de baixa és una
partida em pareix que és de 99 milions de pessetes, que va
destinada al Consell Insular de Mallorca, i això suposa una
despesa plurianual, és una despesa compromesa per al Pla
d'obres i serveis, on hi ha un conveni signat amb el Consell
Insular de Mallorca i, evidentment, doncs, si donàssim
suport a aquesta esmena el Govern balear no podria dur a
bon fi aquest conveni que té signat amb el Consell Insular
de Mallorca.
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Quant a les esmenes del PSM, en primer lloc n'hi ha dues de
50 milions de pessetes, una per fer un conveni amb televisions i
ràdios per augmentar la programació en llengua catalana, i
nosaltres volem dir que en aquests moments hi ha un programa
de normalització lingüística per part del Govern balear que és
molt ambiciós, on es proposen moltíssimes mesures i que aquest
programa crec que també és molt quantiós, que s'hi dediquen
molts recursos. Hem de dir que aquest, avui per avui, és un
programa obert, que de cara a un futur es crearà un decret
d'ajudes on es diran tota una sèrie de característiques o de
requisits que han de complir els programes o les actuacions que
es vulguin presentar i que en aquests moments no ens convé,
crec, particularitzar i dir: no, hem de dedicar 50 milions de
pessetes a televisions i ràdios. Crec que és millor que es faci
aquest decret d'ajudes i les empreses o els mitjans de
comunicació que compleixin tots aquests requisits, que
compleixin totes aquestes normes que marqui el decret d'ajudis,
doncs que hi puguin col•laborar. Però crec que no és oportú en
els pressuposts del Parlament ja concretar 50 milions a tal fi i a
tal efecte perquè també podríem dir dedicar 10 milions, tal
vegada, als diaris, a promocionar un diari en llengua catalana.
Crec que no és el moment oportú.

I a la següent, de dedicar 50 milions de pessetes per crear una
ràdio de titularitat pública, aquí no diu si és per promocionar el
mallorquí o no, no diu si és en castellà o si ha de ser en
mallorquí. I per què no feim també una televisió pública? En fi,
i què diran les ràdios o les emissores de ràdio privades, com tal
vegada, o que podria Onda Cero o Cadena Ser o Última Hora
Radio si el Govern balear creàs una ràdio de titularitat pública
amb 50 milions? Crec que això són una sèrie d'arguments pels
quals el nostre grup no pot donar suport a aquestes esmenes.

Quant al Grup Parlamentari Socialista hi ha tot un conjunt
d'esmenes que són per dedicar tot un caramull de partides a
adquirir patrimoni forestal a Menorca i a Eivissa. I aquí sempre
ens trobam amb el mateix i és amb les disponibilitats
pressupostàries, en què els recursos són escassos i que les
necessitats són moltes. Crec que el Govern balear ha tengut fins
ara una política d'adquisició de patrimoni, on intenta adquirir
diverses finques rústiques; que l'objectiu sempre és intentar que
hi hagi un equilibri entre el patrimoni que s'adquireix a cada una
de les illes. Segons tenc entès, avui per avui la prioritat està en
comprar qualque cosa a l'illa de Menorca, però crec que en el
pressupost no ens convé particularitzar i dir que si a Eivissa en
concret s'han de dedicar 50 milions, que a Menorca en concret
s'ha de comprar Santa Agueda o que a Menorca s'ha de comprar
en concret el Castell de Fornells. Crec que hi ha una política
d'adquisició de patrimoni, que els recursos evidentment són
limitats i que, en principi, per intentar que hi hagi un equilibri
entre el patrimoni forestal de les diverses illes, en principi pareix
que l'illa que en aquests moments s'hauria de fer l'adquisició és
l'illa de Menorca.

I quant a la darrera esmena del Grup Socialista, de crear
un fons d'ajuda als municipis que tenen una població
inferior a mil habitants, fins ara el programa que té
Presidència és ajudar a tot un conjunt de municipis que
tenen unes característiques doncs molt especials i és que són
municipis petits quant a número d'habitants, municipis que
tenen un pressupost molt escàs, molt petit, i que a més, en
temporada turística, doncs han de suportar moltíssima
pressió quant a número de visitants; i això són tot un
conjunt de municipis de la Serra de Tramuntana on,
evidentment, el Govern hi ha tengut una actuació crec que
bastant important al llarg d'aquests darrers anys.

I per part nostra, Sr. President, crec que més o menys ha
quedat clara la nostra postura respecte a les diverses
esmenes presentades pels grups parlamentaris d'aquesta
Cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de les
esmenes que acabam de debatre, tenint en compte que
l'esmena 3743 del Grup Nacionalista-PSM ha estat retirada.
O sigui, passarem a la votació de les esmenes 3656, 3658,
3659, 3660 i 3757 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM;
les esmenes números 3513, 3384, 3385, 3386 i 3383 del
Grup Parlamentari Socialista; i les esmenes números 3306,
3298, 3296 i 3297 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades les esmenes que acabam de
debatre. Al subprograma 112200, de Coordinació institucional i
relacions ciutadanes, s'hi mantenen les esmenes 3529 del Grup
Parlamentari Socialista, 3300, 3299, 3301 i 3302 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Al
subprograma 126200, Publicacions i Bocaib, s'hi manté l'esmena
3326 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.
Al subprograma 134100, relacions extracomunitàries, s'hi manté
l'esmena 3387 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma
134300, Cooperació per al desenvolupament, s'hi mantenen les
esmenes següents: 3769 del Grup Parlamentari Mixt; 3321 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; 3661,
3662, 3663, 3664, 3665 i 3756 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i la 3532 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 323200, promoció, protecció i activitats per a la
dona, s'hi mantenen les esmenes 3327 i 3303 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes 3530
i 3464 i 3514 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma
463100, atenció i servei al ciutadà, s'hi mantenen les esmenes
3304 i 3305 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears. Per a la defensa de cada una de les esmenes del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. A les quatre esmenes al subprograma
112200, totes quatre van en el mateix sentit d'incrementar les
partides destinades al suport a les activitats de les associacions
de veïns i de la institució Entitats Associatives de Balears a
l'Exterior en el sentit de facilitar, donar major possibilitat
d'augmentar la participació dels ciutadans i les ciutadanes a
través de les seves organitzacions pròpies. Per tant, consideram
que haurien d'augmentar-se aquestes partides i facilitar en aquest
sentit ajuts econòmics a aquestes associacions.

L'esmena 3326 seria en el sentit de la dotació per a una edició
divulgativa de la legislació autonòmica mitjançant suport gràfic
i informàtic, a la vegada que edició de resums mensuals i anuals
de la normativa publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, amb el mateix sentit de divulgar, de donar a conèixer
a les ciutadanes i als ciutadans tot allò que feim des de les
institucions i sobretot des de la legislació per millorar la
informació, la comunicació.

I sobretot l'esmena 3321 tracta de la dotació del 0'7% del
pressupost cap a la solidaritat del tercer món, aquí evidentment
hi ha altres esmenes dels altres grups parlamentaris en el mateix
sentit, i pens que l'argumentació és prou clara, és una
reivindicació del moviment de solidaritat, és una recomanació de
les Nacions Unides i pens que les necessitats que en aquests
moments pateixen tots els països del tercer món necessiten de la
solidaritat, de l'ajut dels països del primer món i, en aquest sentit,
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de donar
exemple, com altres institucions estan fent, destinant aquest 0'7
cap a la solidaritat.

Respecte a les esmenes als programes sobre el Siac, no, el
subprograma 3232, es tractaria d'esmenes per millorar l'atenció
cap a les dones en tots aquells aspectes d'investigació, d'estudis
i, a la vegada, d'accions positives cap a la dona, per tant, de
rompre la discriminació que pateix aquesta, la ciutadana dona, en
tots aquells aspectes que es poden treballar.

I finalment, dues esmenes relatives a l'existència del Siac
a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per allò de
què és un servei molt centralitzat a Mallorca i pensam que
seria convenient que igualment existís a les dues illes
menors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sí, perdonin, m'excuso, l'esmena
3769 del Grup Parlamentari Mixt, per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'esmena del
Grup Mixt 3769 fa referència a l'aportació del 0'7% dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma als països del sud.
Ens sumam amb aquest tema a altres institucions que
pensen ja dins l'any 1996 dur endavant aquesta solidaritat,
com és el propi Consell Insular de Mallorca o altres
ajuntaments de Mallorca, i creiem que també seria positiu
que el Govern balear se sumàs a aquesta solidaritat i a la
recomanació que estan fent des de les Nacions Unides.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Les primeres esmenes, aquí hi ha
una duplicitat, primer perquè la llarga extensió de les baixes
d'allà on trèiem les partides necessàries per augmentar la
quantitat destinada a cooperació amb el desenvolupament
del tercer món obligaven a fer tres folis, per tant les
numeraria totes amb el número 3661, de tal manera que la
3662 també seria la 3661 i la 3664 també seria la 3661.
D'altra banda, hi ha hagut una duplicitat i el més operatiu
seria retirar la 3663, la 3665 i la 3756. Per tant, tot aquest
conjunt d'esmenes podrien quedar numerades amb la
número 3661 perquè fan referència a la partida destinada a
cooperació amb el desenvolupament. El total d'aquests tres
folis puja a 278 milions de pessetes, un poquet més, i són
interessants les baixes perquè pràcticament totes són del
capítol I, de supressió d'alts càrrecs i assessors; és a dir que
només suprimint alts càrrecs, que n'hi ha molts, i assessors,
que també n'hi ha molts, trobaríem aquests 278 milions de
pessetes necessaris que farien la quantitat que ja ens
aproximaria al 0'7%.

D'altra banda, no, això ja és tot dins aquesta secció.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes que
presentam és la necessitat que perquè els serveis funcionin i
puguin arribar a tots els ciutadans que es territorialitzin. I aquest
és el cas de l'ajut a les víctimes del delicte. És un ajut, és un
servei que creiem que perquè pugui funcionar i pugui ser
accessible a tots els ciutadans no basta una simple cridada
telefònica sinó que encara que estigui bé la centralització dels
serveis que donen suport, de cara al públic d'aquest servei a
l'ajuda a les víctimes del delicte, siguin territorials i, per tant,
arribin a tots els ciutadans.

També evidentment, hem de presentar una esmena per tal que
els ajuts al tercer món arribin a la nostra comunitat, una de les
més riques i les que més riquesa som capaços de produir també
donem exemple i siguem una de les comunitats més solidàries,
més solidàries amb els que manco tenen i, per tant, la necessitat
ja d'aplicar el 0'7% per a ajudes al tercer món.

Demanam també un ajut econòmic per a una conferència que
es realitzarà a Menorca l'any que ve, que fa referència a la
Conferència Internacional de les Illes. Serà un bon lloc de debat
dels problemes que tenen les illes de la mediterrània i estam
convençuts que el Consell Insular de Menorca agrairia moltíssim
que ja des dels pressuposts d'aquesta comunitat se'ls donàs el
suport institucional del Govern de la Comunitat Autònoma a
aquest programa.

I tan sols després tres esmenes relacionades amb el món i
amb el dret de la igualtat de la dona. La necessitat de la creació
de l'Institut de la Dona, l'existència del centre assessor de la dona
a Eivissa i Formentera, l'única illa que no compta encara amb
aquest servei; i també la necessitat, i açò és una sol•licitud
reiterada pel propi President de la Comunitat Autònoma, en
assenyalar la necessitat que hi hagi cases d'acollida per a dones
amb problemes de maltractaments. És a dir, són qüestions que
creiem que poden ajudar moltíssim a tot el que és millorar el dret
a la igualtat d'homes i dones i, per tant, afavorir aquestes
polítiques de discriminació positiva i de foment de tot el que és
aquest treball. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quant al
programa o al subprograma de coordinació institucional i
relacions ciutadanes, Esquerra Unida ha presentat un conjunt
d'esmenes que pugen a un total d'uns 13 milions de pessetes; hi
ha una esmena d'un milió per a millora d'infraestructura
d'associacions; 3 milions per millorar les ajudes o ampliar el
suport a les comunitats a l'exterior. I nosaltres el que volem dir
és que a aquest programa el Govern balear hi destina uns 140
milions de pessetes en total i crec que intenta, dins les seves
disponibilitats, dur a terme aquesta política d'intentar millorar les
activitats i ajudar a les associacions de veïns, s'intenta ajudar a
les cases o a les comunitats de Balears a l'exterior. En definitiva,
crec que es du una bona política d'intentar ajudar a les diverses
associacions.

Se'ns presenta una esmena també al següent programa,
que és de publicacions i Bocaib, de 30 milions de pessetes,
per a l'edició divulgativa de la legislació autonòmica, amb
suport gràfic i informàtic. En els pressupost d'enguany hi ha
una partida en aquest programa de 30 milions de pessetes
per millorar la infraestructura, per millorar la maquinària
que en aquests moments està utilitzant el Bocaib. Crec que
la primera fase és la que està prevista avui per avui en el
pressupost, és a dir, si tenim un servei, que és el Bocaib, un
servei important on la maquinària que hi ha en aquests
moments no és suficient perquè pugui sortir d'una manera
puntual el Bocaib, que pugui sortir d'una manera àgil i
eficaç; doncs, crec que és millor primer acabar aquesta fase,
esperar que el Bocaib tengui tota la maquinària avançada i
tecnològicament adient, i després ja es tractaria, en una
segona fase, d'intentar doncs tal vegada fer aquesta edició
divulgativa amb suport gràfic o fins i tot informàtic. També
dir-li que hi ha una partida bastant important en temes
informàtics, i per tant intentam millorar tota la tramitació
informàtica del tema del Bocaib. La idea és bona però crec
que en principi s'ha de donar prioritat al que s'ha contemplat
al pressupost d'enguany.

Quant al programa de relacions extracomunitàries, el que
comentava la Sra. Barceló, que el Govern es comprometi ja
a col•laborar amb l'organització de la Conferència
Internacional de les Illes a Menorca, crec que el Govern
balear té una política clara a través de les diverses
conselleries i sobretot de la de Turisme, a través d'Ibatur, de
col•laborar amb tots aquells grans esdeveniments que es
duen a terme a la nostra Comunitat Autònoma. Malgrat que
tal vegada inicialment no hi hagi una partida finalista dedica
a tal fi, quan s'organitza qualsevol esdeveniment important
i que consideram de suficient entitat a una o a l'altra illa
crec que sempre el Govern balear hi ha col•laborat d'una
manera bastant activa.
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Quant al programa de cooperació per al desenvolupament, la
postura de tots els grups és clara i crec que la postura del nostre
també, i és que nosaltres ens hem marcat un objectiu i és que al
llarg d'aquesta legislatura el Govern balear dedicarà un 0'7% del
seu pressupost al tercer món. Nosaltres, avui per avui, creiem
que complir el primer any d'aquesta legislatura aquest objectiu
els recursos són limitats, nosaltres ens hem xifrat que amb quatre
anys, d'una manera progressiva, el Govern balear es compromet
a dedicar aquesta partida. I així mateix m'agradaria comentar les
baixes que han emprat els diversos grups parlamentaris per
intentar destinar aquesta partida d'un 0'7% al tercer món. El Grup
Mixt ha optat en aquest cas per reduir en 274 milions de pessetes
el pressupost d'Ibatur; el Grup d'Esquerra Unida a la seva
esmena, en certa manera, és poc contradictori amb les baixes,
perquè per una part demanen incrementar en 392 milions de
pessetes la partida d'ajudes al tercer món, i després quan miram
les baixes hi ha una baixa de 120 milions de pessetes, que és la
quantitat que té prevista el Govern balear per a ajudes al tercer
món, i, en certa manera, ens pareix un poquet contradictori que
l'alta i la baixa sigui la mateixa partida; amb la qual cosa no és
que ens proposin dedicar 200 o 392 milions de pessetes al tercer
món, sinó que proposen dedicar-hi 272 milions de pessetes al
tercer món i, en concret, la baixa que ens proposen és la partida
del Pla de Residus Sòlids Urbans de Mallorca. I quant a les
baixes del PSM, efectivament, la motivació diu reduir alts
càrrecs i assessors, però si anam mirant partida a partida ens
trobam que la majoria de les partides que ens proposen de baixa
en el pressupost del Govern balear, doncs no són suficients, ells
ens proposen, per exemple, al programa 1122 reduir 6 milions de
pessetes, 6.405.000, i en aquest programa, subconcepte 11000,
només hi ha 4.900.000 pessetes; i així amb la majoria de les
partides que proposa el Grup Parlamentari Socialista, és a dir,
ens proposen llevar una quantitat de doblers que quan nosaltres
miram després la partida pressupostària no hi arriba, volen llevar
més del que hi ha.

Crec que és un tema delicat aquest del tercer món, que hi ha
d'haver aquesta tendència, que de cada vegada les
administracions siguin més sensibles, però que també després els
diversos grups, a l'hora de fer les esmenes, quan volen mirar les
baixes, doncs, moltes vegades no troben on es podrien reduir
certes partides per dedicar al programa del tercer món.

Quant al programa de promoció, protecció i activitat per a la
dona, doncs aquí també hi ha un conjunt d'esmenes dels diversos
grups parlamentaris. Crec que en aquests moments, per exemple,
se'ns demanen 5 milions de pessetes per elaborar un estudi
d'investigació i treballs tècnics, i en aquests moments hem de dir
que ja hi ha hagut una enquesta que l'ha pagada el Ministeri
d'Assumptes Socials i el Govern balear, aquesta que ha realitzat
la Universitat, i més que fer estudis sobre tal vegada els treballs
tècnics, sobre la dona i el mercat de treball, el que ens
convendria és ja intentar, i això és el que intenta aquest
pressupost, posar en pràctica aquestes recomanacions que es
poden desprendre d'aquestes enquestes realitzades per part de la
Universitat.

Quant a incrementar partides per dur a terme accions
positives, hem de dir que no només hem de mirar el pressupost
específic de la Comissió Interdepartamental de la Dona, sinó que
des de diverses conselleries es duen a terme programes
encaminats a dur a terme accions positives per a la dona. Per
exemple, des de la Conselleria de Sanitat es duen a terme tot un
conjunt de programes que no especifiquen en el seu pressupost
que siguin per a la dona, però, evidentment, programes de
ginecologia, programes de càncer de mama que du a terme la
Conselleria de Sanitat, són, evidentment, programes destinats
d'una manera específica a les dones.

Quant a crear l'Institut de la Dona, que és una esmena
que presenta cada any el Grup Parlamentari Socialista,
volem dir que les diverses comunitats d'Espanya ho
plantegen de diverses maneres, hi ha comunitats que hi ha
institut, hi ha comunitats que hi ha servei, hi ha comunitats,
com la nostra, que hi ha una comissió interdepartamental.
Crec que l'important no és la figura que es creï, sinó que
l'important és la funció que s'acompleix i, en aquest sentit,
crec que la Comissió Interdepartamental de la Dona, que en
aquests moments no hi són totes les conselleries, però sí que
es pretén que al llarg de l'any 96 hi entrin totes i cada una de
les conselleries per intentar vetllar pels principis d'igualtat;
i crec que aquesta funció que el Grup Socialista diu que ha
d'acomplir l'Institut de la Dona, crec que la Comissió
Interdepartamental està fent una bona funció intentant
acomplir aquests objectius.

I per part nostra Sr. President crec que res més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Simplement, era per comentar el
tema de les baixes en el capítol I de personal i voldria que
els serveis tècnics de la Conselleria d'Economia i Hisenda
en prenguessin nota també, per rectificar possibles
problemes a anys vinents. La relació de llocs de treball
quantifica la quantitat total que està imputada a cada un dels
llocs de treball de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, on hi ha el total de les remuneracions bàsiques,
complements específics, complements de destinació i
seguretat social. Després, dins els pressuposts això està
imputat a tres o quatre partides diverses, ara, és
materialment impossible saber un lloc de treball determinat
què percep per remuneració bàsica, per complements i per
seguretat social. Per tant, quan un grup parlamentari té
intenció de fer una baixa imputada a un lloc de treball de
concret, com era aquest cas, ha estat materialment
impossible; i això que consultàrem amb els lletrats de la
casa. Per tant, reconec que només es va poder imputar la
baixa a una partida concreta i que en algun cas pot provocar
algunes distorsions, però que s'entengui el problema tècnic
que hi havia, que no era rectificable i, en tot cas, que
políticament s'entengui que es proposa la supressió de
determinats alts càrrecs i assessors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Entenc
políticament l'esmena que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, únicament he volgut fer constar que tècnicament, si
sumam i miram les quantitats que ens proposen de baixa, doncs
evidentment no coincideixen amb el que està pressupostat, que
volen llevar més doblers de partides que no estan suficientment
dotades. Comprenc que ha estat molt més fàcil agafar la relació
de llocs de treball, on ve el sou total o la remuneració total, i que
és una feina molt més fàcil que no haver d'anar agafant el tom de
cada secció i mirar que per als alts càrrecs és el subconcepte
10000 i que és una feina efectivament complicada, d'anar
revisant tots i cada una dels toms i que, evidentment, si s'hagués
fet així doncs no s'haguessin donat aquestes distorsions de
quanties. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de les esmenes
que s'acaben de debatre, i aquesta presidència creu que ha entès
que les esmenes 3663, 3665 i 3756 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM han estat retirades. Gràcies. Aleshores,
votació de les esmenes que s'acaben de debatre, menys la 3663,
3665 i 3756 que han estat retirades.

Votació de les esmenes 3529 del Grup Parlamentari
Socialista; 3300, 3299, 3301 i 3302 d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, del programa 112200. Del programa 126200, la 3326
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Al subprograma 134100,
l'esmena 3387 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma
134300 l'esmena 3769 del Grup Mixt; 3321 d'Esquerra Unida de
les Illes Balears; 3661, 3662 i 3664 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 3532 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 323200, les esmenes 3327 i 3303 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; les esmenes
3530, 3464 i 3514 del Grup Parlamentari Socialista. I al
subprograma 463100, les esmenes 3304 i 3305 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes, volen
aixecar el braç? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que s'acaban de debatre.
A la Secció 12, Conselleria de Turisme, s'hi mantenen les
esmenes a la totalitat següents: 3760 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 3534 del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la defensa de la seva esmena, té la paraula el diputat
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Com a la Secció anterior, que
també hi tenim esmena a la totalitat, renunciam a la defensa
en comissió i reservam la defensa per al debat en plenari.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el Grup
Parlamentari Socialista també ha presentat una esmena a
aquesta Secció 12, a la Conselleria de Turisme, i també ens
reservam per al debat en plenari, com bé ha dit el portaveu
del PSM. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sí, Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, crec el contingut de quin
és el programa de la Conselleria de Turisme ja va quedar
explicat tant a comissió com als debats generals dels
pressuposts i també passam nosaltres a expressar la nostra
posició en relació a aquestes, o, millor dit, les explicacions
en relació amb aquestes esmenes amb el debat general que
tendrem al final dels pressuposts, i en aquests moments
anunciar que votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes
a la totalitat de la Secció 12, 3760 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 3534 del Grup Parlamentari Socialista.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al subprograma
751100, Direcció i serveis generals de turisme, s'hi mantenen les
esmenes següents: 3666 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM i les esmenes 3569, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3579,
3580, 3581, 3577, 3578, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576 i
3570 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Sampol per a la defensa de l'esmena 3666.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com veuran aquesta és una esmena
en què l'important és la baixa. A aquest programa i al capítol II
està previst el lloguer d'un nou edifici, valorat aquest lloguer per
a l'any 1996 en 5.949.430 pessetes; i la veritat és que ja vàrem
demanar al conseller a la seva compareixença en comissió, com
era possible que estant previstes les transferències d'ordenació
turística als consells insulars per a l'any 1996 necessiti la
Conselleria de Turisme ampliar les seves dependències, i la
resposta no va ser satisfactòria. Pensin que un percentatge
important, possiblement superior al 50% de la Conselleria de
Turisme, que són bàsicament el cos d'inspectors i tots els tècnics
i administratius destinats al servei d'ordenació turística es
transferiran als consells insulars. Aleshores al carrer Montenegro
hi ha un magnífic edifici, destinat a les dependències de turisme
i que possiblement quedarà mig buit. Per tant, pensam que aquest
lloguer d'un edifici és innecessari i, aleshores, proposam que la
Secció 12 distribueixi aquests prop de 6 milions de la manera
que trobi més convenient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Com bé ha dit, mantenim 18
esmenes a aquest subprograma, les quals fan referència a
diverses qüestions que intentaré defendre de la manera més breu
possible.

L'esmena 3569 fa referència a la necessitat de contractar nous
inspectors, donat que consideram que el nombre actual és
totalment insuficient per controlar el desgavell d'oferta il•legal,
competència deslleial, infraccions i altres qüestions que han
d'atendre.

Les esmenes 3564 i 3565 demanen que dels 400 milions que
destina la conselleria al segon Pla d'Embelliment es destini el
15% a Menorca i un 20% a Eivissa i Formentera, per tal que es
reparteixi d'una manera equitativa entre les illes.

Les esmenes 3566, 3567 i 3568 fan referència als
POOTS perquè hem de ser conscients que si no donam un
suport econòmic important per al desenvolupament del
POOT de Mallorca ja aprovat i els de Menorca i Eivissa i
Formentera en vies d'aprovació, es poden convertir en paper
remull i no ser l'operatius i complir les funcions per a les
han estat creat aquests POOTS.

Les esmenes 3579, 3580 i 3581 són tres esmenes per a
la senyalització d'accessos a platges de Mallorca, de
Menorca i Eivissa perquè hem pogut observar que les
senyalitzacions a les platges estan amb un deficient estat i
pensam que turísticament parlant és important que les
senyalitzacions estiguin amb les degudes condicions.

L'esmena 3577 demana que es destini una partida de 50
milions per donar suport al futur Pla de Modernització de
l'Oferta Complementària que, previsiblement, serà aprovat
dins l'any 96 i necessitarà del suport econòmic per poder
posar-lo en funcionament.

L'esmena 3578 és una esmena de 10 milions de pessetes
per ajudar als ajuntaments per a l'adquisició de mòduls
sanitaris públics per a les zones turístiques.

Les esmenes 3571 i 3572 fan referència a l'adquisició i
posada en funcionament dels hotels-escola a Menorca i a
Eivissa. Hem pogut sentir i hem pogut llegir com el
Conseller de Turisme i el propi President del Govern ens
parlen de la futura posada en funcionament d'aquests hotels-
escola, però no hem vists en aquests pressuposts cap partida
específica per crear-los. Per tant, hem cregut oportú
presentar aquestes dues esmenes per tal de començar a
treballar en aquest sentit i que es puguin posar en
funcionament l'abans possible.

Les esmenes 3573, 3574 i 3575 fan referència a beques
d'estudis per als alumnes de l'Escola d'Hoteleria de la
Comunitat Autònoma. No sé si som conscients de les
dificultats que pot significar per a una família enviar un fill
a cursar estudis a l'Escola d'Hoteleria de la Comunitat
Autònoma comptant que a les 450.000 pessetes de matrícula
hi han d'afegir el transport i, si aquest alumne és de les illes
menors, ja no en parlem; ja que sobre el transport s'hi ha
d'afegir l'estància a Mallorca i la manutenció. Per tant,
també hem cregut necessari presentar aquestes esmenes per
tal que es creïn aquestes beques per als alumnes de l'Escola
d'Hoteleria.

L'esmena 3576 és una esmena que també fa referència a
la formació, com la d'abans, però una formació diferent,
però nosaltres pensam que fins i tot més necessari, que és el
reciclatge dels treballadors d'hostaleria, que no han tengut
l'oportunitat de formar-se, però que en aquests moments
estan ocupant llocs de responsabilitat i tracte directe amb els
clients. I, com dic, en molts casos tenen necessitat que se'ls
faci programes de formació i reciclatge.
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L'esmena 3570, l'última d'aquest subprograma, demana una
subvenció de 25 milions de pessetes per al Consell de Mallorca,
per a la creació i condicionament de l'Oficina d'Informació
Turística, que crec que no fa falta recordar tots els problemes que
ha tengut el Consell de Mallorca amb l'oficina de Jaume III, que
va ser traspassada pel Govern; per tant, el que pretenem és que
es doni aquesta subvenció per poder posar en marxa aquesta
oficina d'informació turística bé sigui a Jaume III, la que hi havia
i, si això no és possible, com sembla ser, doncs a un altre indret
que sigui possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per fixar la posició del nostre en
referència a les diferents esmenes que s'han tractat a aquest
subprograma. Quant a l'esmena 3666 del Grup Parlamentari PSM
que demana o sigui, millor dit, proposa destinar 5.949.430
pessetes que estaven prevists per al lloguer d'un edifici per
allotjar determinats serveis de la Conselleria de Turisme, doncs,
destinar-lo a altres actuacions; doncs bé, el que vull dir és que en
aquests moments, si bé pot ser que una vegada que estigui
aprovada la llei de transferència en matèria d'ordenació turística
sí que la Conselleria de Turisme segurament podrà tenir més
espais que els que té en l'actualitat, però aquesta llei, malgrat que
sí que estigui en vies de tramitació, vaja de tramitació, en vies
d'elaboració millor dit, encara no ha entrat en aquest Parlament,
ni tan sols a la Comissió Tècnica, per a debatre's, i suposam que
al llarg de l'any 1996 doncs no entrarà en vigor aquesta
competència. Per tant, crec que hi ha determinats serveis, com és
el control de qualitat, documentació, seguiment, registre general
d'establiments, control de l'oferta il•legal, etc., que necessiten
espai per poder, diguem, desenvolupar aquesta tasca.

Passant ja a les del Grup Socialista, la 3569, contractació de
nous inspectors; bé, vull dir que el conseller quan va fer la
compareixença davant la Comissió de Pressuposts va anunciar ja
que amb els pressuposts que tenia hi hauria, diguem, l'increment
de dues places per a nous inspectors, per la qual cosa creiem que
ja està prevista una partida suficient per a aquests dos nous
inspectors.

La 3564, que diu destinar, bé, seran les dues, 3564 i 3565,
que fan referència al que podríem dir segon Pla d'Embelliment,
que diu destinar un 15% dels 400 milions a Menorca i un 20% a
l'illa d'Eivissa; bé, nosaltres pensam que afectar quantitats
concretes quant a temes com aquests, inversió i més a plans
d'embelliment que depèn molt del tipus de projectes i de les
necessitats que puguin tenir cada una de les zones, és limitatiu.
Crec que és molt millor deixar-ho obert i pot ser que una illa en
lloc de tenir un 20% tengui un 25 i una altra, tal vegada un any
tengui menys, però l'altra, l'any següent, tengui més en relació als
projectes que pugui presentar.

La 3566, 3567 i 3568, bé, això és un tema que n'hem
parlat moltes vegades, que fa referència a suport per al
desenvolupament d'actuacions del POOTS a les diferents
illes. Nosaltres entenem que els POOTS són una normativa
reguladora, una normativa de regulació, i que en aquests
moments doncs no hi ha quantitats, el Govern balear no té
quantitats per poder dedicar a determinats aspectes dels
POOTS, o sigui, no vol dir que no es pugui desenvolupar
sense aquestes quantitats econòmiques; i que en cas que els
POOTS prevegin una futura inversió doncs s'haurà de
recórrer també a partides que puguin venir d'altres entitats
o d'altres indrets, com pugui ser dins el Pla Futures a través
del Govern central.

Després hi ha tres esmenes més que fan referència a
senyalització d'accessos a platges d'illes de Menorca, de
Mallorca i a l'illa d'Eivissa. Bé, això és una esmena que ja
l'hem tractada en altres ocasions, o tres esmenes que ja els
hem tractades en altres ocasions, crec que la Conselleria de
Turisme ha fet un esforç molt gros durant aquests últims
anys quant al que ha estat millora, embelliments i amb tot
el que ha pogut col•laborar, fins i tot amb els ajuntaments,
però no hem d'oblidar que la senyalització és un aspecte
com aquell que diu que competeix als ajuntaments i en
aquests moments no hi ha partida suficient per poder
edificar. Per tant, crec que són els ajuntaments els que ho
han de senyalitzar, en cas que sigui necessari.

Una altra esmena, la 3577, suport al Pla de
Modernització de l'Oferta Complementària, bé, aquí hi ha
dos aspectes importants, primerament és que la baixa que es
preveu precisament afecta la partida per a la millora i
embelliment de les zones turístiques que es du a efecte per
compliment d'una llei que es va aprovar, la Llei 7/90
d'aquest Parlament balear, per tant creiem que difícilment
faria possible que poguéssim complir aquell mandat
parlamentari si el buidàssim de partida econòmica, però per
l'altra banda també vull recordar que aquesta llei encara està
en aquest Parlament, en fase de tramitació, per tant, doncs
una vegada que s'apliqui, si és que es creu necessari, ja es
dotaran les partides adients.

Després hi ha una altra esmena, també diguem
tradicional, que és la 3578, ajuda per a adquisició de mòduls
sanitaris a zones turístiques; el mateix que he dit abans, per
una banda la baixa afecta també al Pla d'embelliment
turístic, i per l'altra, creiem nosaltres que aquesta sèrie
d'equipaments és competència en la majoria dels casos de
l'ajuntament corresponent, o si estan ubicats a altres zones
doncs de l'organisme competent.
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Després hi ha dues esmenes, posada en funcionament de
l'hotel-escola a Menorca, i posada en funcionament de l'escola a
Eivissa; bé, només vull dir que recordar aquí una vegada més
també i, a més, consta en el Diari de Sessions de la
compareixença del Conseller de Turisme davant aquesta
comissió, doncs que el Conseller de Turisme ja va dir que hi
havia contactes concretament amb els Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa quant a l'adquisició d'un hotel que en aquests
moments, bé l'adquisició o el lloguer d'un hotel que d'alguna
manera estàs fora d'ús per poder-lo dedicar a aquesta tasca. Tenc
entès que per Menorca ja s'han fet aquests contactes i també vull
dir que per l'illa d'Eivissa hi ha contactes en aquests moments. I
supòs que quan el conseller amb el pressupost que va presentar
ja va anunciar aquests contactes és perquè ja hi ha la partida
pressupostària necessària.

Una altra esmena, la 3573, beques d'estudis per a alumnes de
Mallorca a l'Escola d'Hoteleria, una altra és beques d'estudis per
als alumnes de l'Escola d'Hoteleria de Menorca i, una altra,
beques d'estudis per als alumnes d'Eivissa. També aquí el
conseller va anunciar que hi havia una determinada partida, no
molt grossa, per poder ajudar sobretot als alumnes de les illes
menors. No obstant, també vull dir que la Conselleria de Turisme
ha fet un esforç molt gros en inversió quant a la creació d'aquesta
escola i en aquests moments està fent un esforç molt gros quant
a pagar part del manteniment. Per tant, consideram nosaltres que
d'alguna manera s'està becant els alumnes que l'utilitzen perquè
en la seva inversió econòmica anualment, doncs fa que el preu
que han de pagar sigui molt més barat.

Després ja passam a una altra esmena, la 3576, que és cursos
de reciclatge per als treballadors d'hostaleria. Vull dir que cursos
sí que se'n fan, i a més té programat la Conselleria de Turisme
poder fer aquests cursos, fer-los evidentment dins l'Escola
d'Hostaleria i, com és natural, doncs també consideram que des
del moment en què l'Escola d'Hostaleria està subvencionada per
la Conselleria de Turisme, doncs també està col•laborant en
aquest tipus de cursos.

I després hi ha l'esmena 3570 i darrera, si no m'he equivocat,
que és la que fa referència a una subvenció per condicionament
de l'oficina d'informació turística de l'illa de Mallorca. Bé, puc
dir que els coneixements que tenim i la informació que ens fa
arribar el Govern és que, i a més que nosaltres també ho
coneixem, és que les oficines, precisament d'informació turística,
per llei d'aquest Parlament, la Llei 9/1993, varen traspassades als
consells insulars. Per tant, són competències pròpies i
competències directes dels consells insulars i que són a aquests
organismes als quals correspon en cada cas fer les millores que
hagin de fer. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes que
s'acaben de debatre que corresponen al programa 751100 i que
són: del Grup Nacionalista-PSM l'esmena 3666; del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes 3569, 3564, 3565, 3566,
3567, 3568, 3579, 3580, 3581, 3577, 3578, 3571, 3572, 3573,
3574, 3575, 3576 i 3570.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes?
Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes que s'acaban de
debatre. Passarem al subprograma 751200, que té
presentades les esmenes 3667 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i les esmenes 3614 i 3388 del Grup
Parlamentari Socialista. El subprograma 751300, de
promoció del turisme, té les esmenes presentades 3745,
3668, 3670, 3671, 3761, 3669, 3744, 3759 i 3758 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i les números 3390, 3528,
3562, 3389, 3561, 3613, 3611, 3563, 3612 i 3560 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té la paraula,
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el diputat Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3667, en definitiva no
suposa cap canvi de destí de recursos, simplement hi ha un
petit matís, proposa que 1.393 milions de pessetes passin del
programa 7511 al 7512. Per quin motiu? Senzillament,
ubicar, d'acord amb la tradició, la partida que es destina al
Pla extraordinari d'inversions i embelliment de zones
turístiques, ubicar-ho al programa d'ordenació del turisme.
És molt curiós que l'any que s'anuncien les transferències
d'ordenació del turisme als consells insulars aquesta partida,
que tradicionalment estava ubicada al Programa d'ordenació
del turisme, passi a serveis, a la Direcció general de turisme
de la Conselleria. L'explicació deu ser que no es té intenció
de transferir aquests programes. Però nosaltres creiem que
una adequada ordenació del turisme realment es veu molt
limitada si les partides d'inversions no es transfereixen.

Passaríem a l'esmena 3745, que fa referència a una
subvenció que cada any Ibatur destina a l'empresa Alimu,
una empresa que pareix que té el monopoli d'organització de
concerts musicals, per cert caríssims i moltes de vegades
amb unes companyies musicals que defrauden l'expectació
generada, i seria molt més interessant diversificar un poc les
subvencions repartint aquests 15 milions de pessetes amb
els diversos festivals de música de Mallorca.
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La número 3668 proposa destinar 10 milions de pessetes a
senyalització d'accessos a platja. La següent, destinar 50 milions
a potenciar el turisme cultural i de patrimoni històric i artístic de
les Illes Balears; la següent, destinar 25 milions a la promoció
del cicloturisme. A continuació, destinar 20 milions de pessetes
a senyalització de punts d'interès cultural a cada illa, amb un
intent de promocionar el turisme cultural. La número 3669
proposa establir convenis amb els ajuntaments per a l'eliminació
de barreres arquitectòniques als accessos a les platges; també
seria interessant i donaria una imatge boníssima promocionar el
turisme també per a aquelles persones que tenen disminucions
físiques que els impedeixen els accessos a les platges. La següent
proposa també establir convenis amb ajuntaments per a la
instal•lació de serveis públics i punts de vigilància, això també
és promoció turística, una adequada vigilància a les platges. I
finalment, la número 3759 proposa que de la mateixa manera que
la Conselleria de Turisme i Ibatur participen o subvencionen
mitjançant convenis la promoció turística interior amb els
Consells de Menorca i d'Eivissa, ja que el Consell Insular de
Mallorca té transferida la competència d'oficines de turisme, que
també pugui fer campanyes de turisme interior i per a això
s'estableixi un conveni amb el Consell Insular de Mallorca. I la
darrera, la número 3758, és potenciar les ajudes per a creació i
manteniment d'oficines d'informació turística a cadascuna de les
illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
manté dues esmenes al subprograma 751200 i la primera d'elles
és la 3614, que fa referència al mateix que havíem defensat a
l'altra subprograma sobre senyalització de les platges de
Formentera; pel mateix motiu que havíem dit abans, la mala
senyalització que creiem que hi ha. La segona esmena que
mantenim dins aquest subprograma és la 3388, que la retiram
perquè consideram que ja ha estat defensada a l'anterior
subprograma, una igual que aquesta.

Quant al subprograma 751300, promoció, el Grup
Parlamentari Socialista hi manté deu esmenes i la primera d'elles
és l'esmena 3390, que demana que tal com es fa a Mallorca i a
Eivissa es faci una campanya de promoció "Un Hivern a
Menorca". L'esmena 3528 és una esmena que consideram molt
important perquè fa referència a un programa específic de
promoció del turisme alternatiu contra l'estacionalitat, per
entendre'ns turisme d'hivern. Aquesta esmena demana que
s'augmenti el pressupost de l'Ibatur amb 100 milions de pessetes
per a aquest programa concret. L'esmena 3562 també és una
esmena que va en el mateix sentit que la d'abans, donar més
suport econòmic a campanyes específiques dirigides a la captació
de turisme d'hivern. L'esmena 3389 fa referència a la realització
d'una campanya especial de promoció turística de l'illa de
Menorca a Alemanya, per intentar recuperar la pèrdua parcial
d'aquest mercat en aquesta illa. L'esmena 3561 demana la
protecció, la potenciació de campanyes dirigides al turisme
cultural de les Illes Balears. Les esmenes 3613, 3563 i 3611 són
tres esmenes que demanen el reforçament de campanyes de
promoció en els països baixos, en els països escandinaus, de
Menorca, Eivissa i Formentera, així com una campanya especial
a Anglaterra per contrarestar la previsible baixada del turisme
britànic. L'esmena 3612 demana que es doni suport al Festival
Internacional de Música de Pollença perquè entenem que aquest
festival dóna prestigi a les nostres illes. I l'última dins aquest
subprograma és l'esmena 3560 que demana un augment de la
partida destinada a educacionals per entendre que la baixada que
es produeix aquest any no respon a cap justificació massa lògica,
donat que la importància que tenen els educacionals per als

venedors i per als periodistes especialitzats que ens visiten
i tenen l'oportunitat de conèixer el que estan venent, la
consideram molt important. Per tant, ja és la darrera
esmena, com diem, que presentam a aquesta secció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, passant a l'esmena 3667 del
Grup Parlamentari PSM, vull dir que sí efectivament hi ha
una aplicació d'aquesta partida a un altre subprograma, no
obstant, bé, crec que és una competència del propi conseller
organitzar el règim interior de la conselleria, però també
vull dir que no hi veiem nosaltres cap malícia quant al que
pugui ser la negociació de les competències quant a
ordenació turística, perquè aquests fons ens han dit que
estan afectats ja per a projectes que es varen aprovar en el
seu dia, dins la Llei 7/90 dels plans d'embelliment. Per tant,
en aquests moments no crec que tenguessin cap efecte quant
a una possible negociació de traspàs de competències d'estar
a un programa o a estar a l'altre.

Quant a les del Grup Socialista referides a aquest mateix
subprograma, la 3614 que parla de senyalització d'accessos
a les platges de Formentera, bé, vull dir el que ja havia dit
abans, els accessos, o sigui, millor dit, la senyalització és
una competència municipal. La conselleria ha tengut moltes
actuacions, moltes col•laboracions amb els ajuntaments,
precisament a través del primer pla d'embelliment i ara
tendrà el segon, però crec que si hi ha manca de
senyalització han de ser els propis ajuntaments que la facin.

Aquí n'hi ha una altra, que diu hotel-escola a Menorca i
a Eivissa, que bé, ja més o menys havíem explicat quina era
la postura de la conselleria ...

EL SR. PRESIDENT:

Si parla de la 3388, ha estat retirada.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Ha estat retirada? Idò perdó, Sr. President, retirada. Gràcies,
Sr. President, aleshores passam ja a les esmenes del subprograma
751300, l'esmena 3745 que parla de la subvenció que es dóna
anual a l'empresa Alimu per als festivals de música a Mallorca;
bé, crec que la Conselleria de Turisme ve col•laborant a través
d'Ibatur des de fa molts anys amb determinats festivals de l'illa
de Mallorca, crec que són actuacions que al llarg de molts anys
els ha costat diguem bastant inversió, per donar-li un nom, i en
aquests moments crec que és bo que es mantenguin aquestes
activitats.

La 3668 del PSM, que diu senyalització d'accessos a les
platges de cada illa, puc dir que ja la don per contestada amb el
mateix que he contestat al PSOE, que crec que és una
competència municipal. La 3670, també del PSM, diu potenciar
el turisme cultura i el patrimoni històrico-artístic de les Illes
Balears, bé, Ibatur té una partida important, una partida de 1000
milions per a promoció turística, dins aquesta partida, com és
natural, hi ha diferents partides per a diferents conceptes i està
contemplat i es fa l'edició de fullets encaminats a aquest tipus de
promoció, igualment que altres actuacions per poder
promocionar tota aquesta oferta. La promoció del cicloturisme,
el mateix, està contemplat també en els pressuposts del propi
Ibatur. Senyalització dels punts d'interès cultural a cada illa, bé,
podríem dir que és el mateix que la senyalització a platges, crec
que és una competència dels propis organismes locals; vull dir
que hi ha algunes illes que s'ha fet per entitats locals,
concretament a l'illa d'Eivissa s'ha fet una senyalització crec
bastant important per part del consell insular. La 3669, convenis
amb ajuntaments per a eliminació de barreres arquitectòniques
als accessos a les platges, bé, crec que anam al mateix d'abans,
que seria, diguem, molt bo i molt agradable per la conselleria que
pogués atendre i fer convenis amb totes les peticions que li fessin
els ajuntaments; precisament en aquest moment hi ha el segon
pla d'embelliment de l'oferta turística que estarà obert a totes les
suggerències i possibilitats i peticions que puguin fer les
diferents entitats, però que no creiem que sigui una competència
directa de la Conselleria de Turisme. La 3740, convenis amb els
ajuntaments de les illes per a la instal•lació de serveis públics i
vigilància, ja n'havia contestat una molt pareguda del Grup
Socialista, crec que la instal•lació d'aquests serveis és una
competència directa municipal. La 3759, formalització d'un
conveni de promoció turística amb el Consell de Mallorca, tal
com es fa amb Eivissa i Formentera, bé, vull dir que amb el
Consell Insular de Mallorca, segons fins i tot em comunica la
pròpia Conselleria de Turisme, em diu que ja existeix; si bé no
es formalitza un document escrit, però sí que any rera any hi ha,
diguem, convenis verbals o convenis puntuals per a diverses
actuacions i diverses col•laboracions de la Conselleria de
Turisme, la qual cosa creiem que segurament, a part que Ibatur
té la seu aquí a l'illa de Mallorca, organitza moltes actuacions
d'una manera directa aquí i que també sé que a través del Foment
de Turisme de Mallorca també hi ha un conveni per fer diverses
actuacions. La 3758, ajuda per a creació i manteniment d'oficines
d'informació turística a cada illa, bé, volem referir-nos ja a la
Llei 9/93 d'aquest Parlament, que aquesta llei va ser aprovada en
el seu dia per traspassar les competències en matèria
d'informació turística i crec que, en cas de crear-se noves
oficines, és una competència de l'entitat que en aquests moments
té la capacitat de gestió. La 3390 del Grup Socialista, campanya
turística "Hivern a Menorca", bé, podem dir que dins el
programa d'Ibatur es fa campanya turística d'"Un Hivern a cada
una de les illes", o sigui que es fan actuacions per promocionar
el turisme d'hivern a cada una de les illes, tant Mallorca, com
Eivissa, com a Menorca i per combatre l'estacionalitat. O sigui,
a l'illa de Menorca tal vegada ha estat la que ha començat fa més
poc a tenir turisme d'hivern i tal vegada en aquests moments és
la que menys havia destacat en aquest aspecte, però que hi ha
partides suficients i adients per a aquesta activitat. La 3528,
augment de pressupost a l'Ibatur per a un programa específic de

promoció de turisme alternatiu contra l'estacionalitat; bé,
Ibatur, ja ho hem dit, ho va dir el conseller, a tots ens
hagués agradat i ens agradaria que fins i tot es poguessin
tenir més partides destinades a promoció, però també som
conscients que els pressuposts de la Comunitat Autònoma
són el que són i amb el pressupost que té Ibatur també es
contemplen partides per combatre l'estacionalitat. La 3562,
suport a campanyes específiques dirigides a captació de
turisme d'hivern, bé, crec que ja he contestat abans, en el
sentit de dir el mateix que he dit per a Menorca, que Ibatur
està permanentment fent campanyes i estudis quant a la
captació d'un turisme que d'alguna manera pugui combatre
l'estacionalitat i que pugui venir durant l'hivern. 3389,
campanya de promoció turística de l'illa de Mallorca a
Alemanya, bé, vull dir que tenc entès fins i tot segons
notícies extraoficials que pareix ser que si de part de l'illa de
Menorca volen dur alguna campanya específica a Alemanya
per veure si poden captar un nombre més gros de turistes
d'aquesta nacionalitat en aquella illa, però també tenc
constància, igual que es va fer en el seu dia a l'illa d'Eivissa,
que el consell insular, Ibatur i tal vegada altres organismes
doncs ja tenen prevista la seva col•laboració. La 3561 del
Grup Socialista, potenciació del turisme cultural i de
patrimoni històrico-artístic, crec que ja s'està fent, s'està fent
fa bastant de temps, s'està fent fins i tot amb l'assistència a
les diferents fires amb elements suficients que puguin
promocionar aquest sector, amb l'edició de fullets, fins i tot
amb alguna campanya que en aquests moments està en
previsió. La 3613 del Grup Socialista, reforçament de la
campanya de promoció de les Illes Balears als països
baixos, bé, nosaltres som partidaris d'alguna manera de
diversificar la capacitat de recaptació de turistes de diferents
països, no, diguem, dedicar tots els esforços sempre amb els
països tradicionals, com pugui ser el mercat britànic i el
mercat alemany, i en aquest aspecte s'està treballant i la
prova és a la quantitat de fires i altres actuacions que anirà
Ibatur en els diferents països, bé siguin centreeuropeus i fins
i tot països de l'est. La 3611 del Grup Socialista, campanya
especial a Anglaterra per contrarestar la previsible baixada
del turisme britànic, bé, crec que en aquests moments,
primerament, segurament que hi pot haver una baixada o no
hi pot haver una baixada, en aquests moments no ho sabem,
però bé, amb les campanyes o, millor dit, amb els
pressuposts de previsió de campanyes que fa cada any
Ibatur, precisament en aquests mercats tant el britànic com
a l'alemany s'hi dediquen quantitats bastant importants i crec
que el que hi pugui haver una baixada no pugui ser motiu
que hi hagi més o menys quantitat, serà per altres
circumstàncies que crec que són externes al que pugui
passar aquí a les nostres illes. La 3563, reforçament de
campanyes de promoció als països escandinaus de Menorca,
Eivissa i Formentera, bé, s'hi va i se'n fan, però també vull
dir que ja fa bastants d'anys que fins i tot contactant amb els
propis tour operators d'aquests països, quasi ens vénen a dir
que millor que no es facin campanyes perquè que no
venguin aquests turistes no és més que un problema,
diguem, econòmic del seu propi país i que la gent no té
capacitat econòmica per sortir i, per tant, malgrat que s'hi
fan campanyes, però vull dir que no creiem que sigui
necessari reforçar-les més. La 3616 del Grup Socialista,
Festival de Pollença.
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EL SR. PRESIDENT:

3612.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, perdó, Sr. President, 3612, bé, dir que el Festival de
Música de Pollença ja està inclòs dins el programa d'actuació
d'Ibatur, per tant amb la quantitat que més o menys s'ha anat fent
altres anys i que es creu que és necessari i que és possible, doncs
ja s'hi ve participant. La 3560 del Grup Socialista, augmentar la
partida d'educacionals, bé, hi ha també una partida, s'ha de tenir
en compte que no solament es dedica a educacionals la partida
que pugui tenir Ibatur, sinó que Ibatur normalment els programes
d'educacionals els fa en col•laboració amb els tour operators i
podem dir que molt poques activitats hi ha hagut en aquest sentit
que s'haguessin de deixar de fer per manca de capacitat
econòmica dels pressuposts d'Ibatur. Per tant, res més, Sr.
President, i votarem en contra d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes
corresponents als programes 751200 i 751300. Al 751200 hi ha
l'esmena 3667 del Grup Nacionalista-PSM, la número 3614 del
Grup Parlamentari Socialista, ja que la 3388 ha estat retirada. Al
programa 751300 hi ha les esmenes 3745, 3668, 3670, 3671,
3761, 3669, 3744, 3759 i 3758 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; i les esmenes 3390, 3528, 3562, 3389, 3561,
3613, 3611, 3563, 3612 i 3560 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. INTERVENTOR:

6 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes que s'acaben de
debatre.

Arribats a aquest punt, s'aixeca la sessió. Vull dir-los que
continuarem a les quatre i mitja de la tarda.
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