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EL SR. PRESIDENT:

Bona nit. comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per tal de debatre el Projecte de llei de
pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Abans d'entrar en el debat, deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó per Antoni Alorda.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover a Pere Sampol.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Catalina Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem per la secció 12, Conselleria de Turisme, a la
qual s'han presentat les esmenes següents: A la totalitat de la
secció, s'hi mantenen les esmenes números 6281, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i 6654, del Grup Parlamentari
Socialista.

Per defensar l'esmena 6281, té la paraula el diputat Sr.
Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Un any més hem estudiat aquest
pressupost de la Conselleria de Turisme, hem vist que no varia
gaire dels altres pressuposts que vàrem poder estudiar els anys
passats, sí, segueix amb una mateixa dinàmica i una mateixa
tònica de les quals el nostre grup discrepa, com vàrem
manifestar en aquest parlament. Per aquesta discrepància que
té amb l'objectiu fixat, hem presentat aquesta esmena a la
totalitat que intentarem raonar més completament el dia del ple.
Per tant, sense més explicació, ens reservam per al dia del
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per defensar l'esmena 6654, també a la
totalitat, té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena a la totalitat
de la secció que serà adequadament defensada en el debat de
plenari, però, en qualsevol cas, he d'aountar ja que la presentam
perquè hi ha una inadequació dels mitjans i sobretot una manca
d'objectius que responguin a les necessitats del sector. De totes
maneres, com he dit, serà defensada oportunament en ple.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Més intervencions? Sí, Sr. Palau, té
vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el nostre vot en
contra d'aquestes dues esmenes. Nosaltres no compartim els
arguments que se'ns dóna per part dels grups que han
presentat aquestes dues esmenes a la totalitat. De totes
maneres, com han dit ells, ens reservam per al plenari per
explicar quin és el nostre punt de vista respecte dels
pressupostos d'aquesta conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes a
la totalitat, que són la 6281, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i la 6654, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes que acabam
de sotmetre a votació.

Al programa 7511, Direcció i serveis generals de
turisme, s'hi mantenen les següents esmenes: Números
6285, 6286, 6279, 6282, 6284, 6287 i 6288, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Aquest munt d'0esamenes va un
poc en la línia que dèiem de l'esmena a la totalitat, que
consideram que aquest programa es pot completar molt més.
Aleshores, fem una esmena de 60 milions, demanam un
suport per a la modernització de l'oferta complementària.
Tots hem viscut un poc, certs diputats, la ponència d'aquesta
oferta complementària i un dels gran dubtes que hi quedava
era si hi hauria ajudes per a aquesta modernització.
Aleshores, nosaltres, per això, presentam aquesta esmena.
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Igualment, quan parlam d'escola d'hostaleria o parlam del
món de l'hostaleria, moltes vegades no pensam en la gent que
ja hi fa feina. Per tant, demanam també 25 milions per als
cursos de reciclatge als treballadors de l'hostaleria, ja que
parlam sempre de qualitat, crec que això no es pot abandonar.

Igualment, és una esmena nostra també quant a passar
aquells 1.100 milions que hi havia per unes inversions, unificar
aquestes competències de promoció turística o d'ordenació
turística a través dels consells insulars.

Igualment, també entenem que hi ha una llei aprovada sobre
l'eliminació de barreres arquitectòniques, i en aquest cas a
nivell turístic afecta l'accés a les platges, per tant, també
demanam un conveni amb els ajuntaments, que són 25 milions,
per poder accedir a aquestes platges.

Igualment que també ens trobam que a les Illes hi ha moltes
platges que necessiten d'una senyalització, entenem que això
també és una funció de la Conselleria de Turisme i posam 25
milions de pessetes per a senyalització dels accessos a les
platges de les Illes Balears.

Igualment, en línia amb aquesta última, també consideram
que cal posar uns doblers per a senyalització dels punts
d'interès cultural a cada illa. Crec que amb els turistes que ens
visiten, si realment volem fomentar un altre tipus de turisme, és
necessari explicar als nostres turistes quines coses també
culturals hi ha.

Igualment, per acabar, fem una darrera esmena d'ajuda per
a creació, per a creació, però també per a manteniment de les
oficines d'informació turística a cada illa.

Crec que aquestes esmenes ajudarien a completar un poquet
més allò que hem dit al principi d'aquest programa de la
Conselleria de Turisme i, per això, les presentam a consideració
del Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, per contestar, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, estam davant unes quantes
esmenes. En primer lloc, n'hi ha una que fa referència a les
ajudes o al suport que es pugui donar quant a l'aplicació de la
Llei de modernització de l'oferta complementària, que esperam
que sigui aprovada en dates molt properes, dins el ple de
pressupostos. Nosaltres entenem que aquesta esmena té un calat
important, jo crec que sí que seria bo que tal vegada d'alguna
manera es pogués ajudar les empreses, empreses petites, moltes
vegades, que hagin de fer un esforç econòmic, no és un tema
que estigui contemplat dins la Conselleria de Turisme, no
obstant això tenim notícies que podria ser que a través d'algun
altre programa el Govern preveiés ajudes quant a les inversions
que s'haguesin de fer, bé sigui mitjançant ajudes al
finançament, si s'ha de fer finançament, o fins i tot ajudes, però
en aquest moment no hi ha res decidit. Per tant, nosaltres no ens
hi manifestam, perquè esperam que el Govern també sigui
receptiu a aquesta sensibilitat per tot el sector, que  nosaltres
també la tenim, des del nostre grup.

Després, ja entram en altres esmenes, com és la dels
cursos de reciclatge. Entenem que sí que és molt important
el reciclatge i la formació dins tot el sector turístic, però
creim que en aquests moments hi ha la Direcció General de
Formació, que es nodreix de fons europeus, i crec que és a
aquesta direcció general a qui compet d'alguna manera
organitzar tots els cursos, bé siguin de reciclatge per al
sector turístic bé sigui de formació en altres àrees.

Després som davant d'una esmena que, la veritat, no
l'acab d'entendre en aquest moment, com encaixa aquí. JO,
en ponència, ja vaig demanar si retirava o no aquesta
esmena que diu: "traspassar 1. 100 milions de pessetes a
unificar competències en ordenació turística a través del
consell insular". Atès que es va aprovar aquesta llei i que,
de consells insulars, només n'hi ha dos que han acceptat o
que almenys han rebut les competències en matèria
d'ordenació turística, no sé exactament com es podria fer
aquest repartiment, en cas que s'aprovas, tenint en compte
que el Govern balear manté les competències en matèria
d'ordenació turística a l'illa de Mallorca. Per tant, també hi
votarem que no.

I després hi ha unes quantes esmenes: conveni amb els
ajuntaments per a l'eliminació de barreres arquitectòniques,
senyalització dels accessos a les platges, així com
senyalització de punts d'interès cultural a cada illa. Bé, jo
vull dir que a pesar que algunes d'aquestes actuacions no
siguin de competència directa de la Conselleria de turisme,
sí vull dir que els ajuntaments que vulguin dur a terme
aquests tipus d'actuacios saben que en aquests moments a
través del Pla mirall poden acollir-se a quantitats importants
a fons perdut. Per tant, jo crec que no és necessari ja crear
noves partides, sinó que ja existeixen als pressupostos.

I la darrer ja és la d'ajuda per a creació i manteniment
d'oficines d'informació turística a cada illa. Bé, hem de
recordar que per la Llei 9/93, d'1 de desembre, per aquest
parlament ja es varen produir els traspassos de
competències en matèria d'informació turística als consells
insulars, als diferents consells insulars de cada una de les
illes. Per tant, en aquests moments, és demanar al Govern
que creï unes infraestructures d'unes matèria en les quals ni
tan sols té la competència. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Acabat el debat, procedirem a la votació d'aquestes esmenes
que acabam de debatre, i que són les següents: Números 6285,
6286, 6279, 6282, 6284, 6287 i 6288, totes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Esmenes números 6543, 6530, 6487, 6488, 6529, 6531,
6592, 6486, 6525, 6527, 6528, 6533, 6534, 6593, 6489 i 6637,
totes del Grup Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa, té
la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un grup d'esmenes de
contingut diferent que esmentaré, encara que sigui breument.

Una de les esmenes, pensam nosaltres que és important,
perquè va més enllà, entenem, que el que proposa l'esmena en
si, que és dotar una partida de 100 milions de pessetes per a
indemnitzacions derivades de desqualificacions de sols
urbanitzables, deim que va més enllà perquè pretenem que amb
l'aprovació d'aquesta esmena es pugui produir un canvi
d'actitud en les administracions, tant locals com autonòmica,
respecte dels sols urbanitzables, tant si tenen pla parcial aprovat
com si no, però especialment aquells que tenen plans parcials
aprovats.

Hem sentit dir reiteradament que no es pot entrar a valorar
la necessitat o no ni tan sols de mantenir aquests sols
urbanitzables per les indemnitzacions que podria representar el
fet de desqualificar-los. Nosaltres pretenem que sí, que s''hi ha
d'entrar, a valorar, a estudiar, la importància de mantenir o no
aquests sols urbanitzables amb les catalogacions que tenguin en
el seu moment, i per tant, és una esmena que té una voluntat:
que s'actuï dins aquest camp, per això, entenem que, si bé és
veritat l'argument que es dóna, que podria generar
indemnitzacions tant derivades de sentències com d'altres actes
administratius, pel fet que s'arribàs a acords amb els titular
d'aquestes urbanitzacions, sí que requereix d'una partida dotada
per poder fer front a aquestes possibles indemnitzacions. Per
això, aquest és l'objectiu d'aquesta esmena.

Una altra esmena fa referència al suport al Pla de
modernització de l'oferta complementària. Aquest parlament
està tramitant una llei per a la modernització de l'oferta
complementària, que serà aprovada dins aquest exercici
perquè pugui entrar en vigor dia 1 de gener, i, per tant,
creim que necessita d'una partida, encara que mínima, de 50
milions de pessetes, proposam nosaltres, per donar suport i
impulsar l'aplicació d'aquesta llei de modernització.

A continuació, hi ha dues esmenes, que les defensaré
agrupades. La necessitat de posar en funcionament l'hotel-
escola tant a Eivissa com a Menorca, és un compromís ja
vell i reiterat del Govern, però que encara no s'han posat en
marxa, difícilment s'hi podrà posar si no es dota de la
partida corresponent, aquest és el nostre objectiu, pensam
que la formació ha de ser un dels objectius bàsics per donar
qualitat al nostre sector, qüestió en la qual tots els grups
parlamentaris coincidim en la necessitat que la qualitat de
l'oferta al sector turístic o al sector hoteler ha de ser un
objectiu primordial. Per tant, pensam que és hora ja de posar
en marxa aquest compromís del Govern, reiterat però que,
a pesar d'això, encara no s'ha fet.

Presentam a continuació una altra esmena en la qual es
proposa subvencionar al Consell Insular de Mallorca la
compensació per la nova oficina d'informació turística.
Aquesta transferència, en el seu moment, la transferència de
les oficines d'informació turística al Consell de Mallorca es
va fer en unes condicions viciades com tots els diputats
saben, que és que estava en litigi el lloguer del local que es
va traspassar en aquell moment i que la sentència dels
tribunals ha fet que el consell hagués d'aconseguir, de
buscar un altre local per a aquesta oficina i que, per tant,
aquest fet ha desvirtuat absolutament el càlcul del cost
efectiu que s'havia fet al moment de la transferència i que,
per tant, entenem que és de justícia que es contempli
aquesta diferència de cost i que des del Govern es doti
aquesta partida de 25 milions de pessetes per poder
subvencionar la diferència amb el lloguer que hi ha des del
moment que es va fer la transferència, la situació actual que
té el Consell de Mallorca.
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Proposam, a continuació, un grup d'esmenes que tenen com
a objectiu millorar la qualitat del sector turístic, és evident que
per millorar la qualitat del sector, la qualitat del turisme que ens
visita hem de fer un esforç per millorar l'oferta que passa,
necessàriament per una millora important, una qualificació
important dels serveis, de les infraestructures, de la informació
i atenció que es dóna als nostres visitants. Per això, a aquest
grup d'esmenes proposam qüestions com que el Govern signi
convenis amb els ajuntaments per a la instal•lació de serveis
públics i punts de vigilància a les platges, per donar seguretat
als nostres visitants també des de les platges, per a la millora de
la senyalització dels punts perillosos per als excursionistes, es
produeixen reiteradament accidents a l'illa de Mallorca que
pensam que seria important actuar en aquest camp per donar
seguretat als nostres visitants, la creació de miradors,
conjuntament amb altres administracions, per millorar l'oferta
que es fa als turistes que ens visiten, la dotació d'instal•lacions
esportives en col•laboració amb els ajuntaments a les zones
turístiques de les Illes Balears, adquisició de mòduls sanitaris
a les zones turístiques dins la línia del que dèiem de millorar els
serveis que es presten als visitants, senyalització d'accessos a
les platges, a cadascuna de les Illes, senyalització de punts
d'interès cultural, aquest és un paquet d'esmenes que, com deia,
fan referència a la millora de la nostra oferta.

Per altra part, hi ha una esmena on proposam donar suport
a les actuacions que es derivin del POOT d'Eivissa i
Formentera, és un pla que, com saben els senyors diputats, està
en tramitació i ha de ser aprovat en breu, per tant per a la seva
aplicació, proposam que s'afecti una partida o la partida
corresponent o necessària per desenvolupar el Pla d'ordenació
de l'oferta turística a Eivissa i Formentera.

Proposam que es transfereixi la partida del Pla Mirall de què
disposa la Conselleria de Turisme als consells insulars, creim
que aquesta esmena és important pel que representa de
contingut o de filosofia més que per la partida en si mateixa,
que ja de per si és important, però fins i tot s'ha arribat a dir que
el Pla Mirall venia a ser poc manco que una Opa als consells
insulars, els consells insulars són qui tenen les competències
dels plans insulars d'inversió, en col•laboració amb els
ajuntaments i, per tant, pensam que són els consells insulars els
que estan en millor situació per aplicar la política que es pretén
amb el Pla Mirall. Pensam que necessita d'una millor
planificació, que no es quedi com ens diu l'experiència amb el
Pla d'embelliment turístic, al qual tothom ho valora positiva,
crec, però també s'han fet autocrítiques importants, aquest tipus
de plans necessiten de la millor planificació possible, i els
consells insulars tant per competències com per situació són els
que tenen millor capacitat per coordinar aquestes polítiques
amb els ajuntaments.

I, per acabar, Sr. President, aquest bloc, parlàvem abans de
la necessitat de la formació per millorar l'oferta, aleshores
proposam aquestes dues esmenes, una que fa referència a dotar
una partida per a beques als estudiants de Mallorca per assistir
a l'Escola d'Hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de la Universitat; i una altra, distinta, de 20 milions de
pessetes per a beques destinades als estudiants de Menorca i
d'Eivissa i Formentera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, fent referència al conjunt
d'esmenes que ha presentat el Grup Socialista, moltes d'elles
podríem dir que les podríem agrupar quant als seus
objectius. La primera demana una quantitat per a
indemnitzacions derivades de sentències i d'altres actes
administratius de desclassificació de sòls urbanitzables, bé,
nosaltres crec que ja ho hem manifestat algunes vegades, si
es desclassifica sòl com és natural, si hi ha uns drets
adquirits, d'alguna manera s'haurà de retribuir al propietari
aquest sòl, però jo crec que en aquests moments no és el
moment de fixar ..., primerament, tal vegada, no és a través
de la Conselleria de Turisme que s'ha de fer i, en segon lloc,
no crec que sigui el moment de fixar una partida, sinó que,
com ja s'ha fet en altres ocasions, cada cas serà objecte d'un
estudi, d'una valoració i de saber quins valoració se li pot
donar.

Hi ha una altra esmena, que és el suport al Pla de
modernització de l'oferta turística complementària, bé, ja
ens hem manifestat en aquest sentit, en relació amb una que
ha presentat el PSM; pensam que si el Govern té capacitat
econòmica per poder crear algun tipus d'ajuda, seria
d'agrair, crec que, de totes maneres, cal recordar que amb el
Pla de modernització de l'oferta hotelera no hi va haver
ajudes, més bé en aquests moments parlam d'empreses més
petites.

Llavors hi ha dues esmenes que fan referència als hotels
escola tant de Menorca com d'Eivissa, jo puc dir que conec
que hi ha converses i contactes bastant avançats quant a la
possibilitat que la Conselleria de Turisme pugui posar en
marxa com més prest millor aquests hotels escola a les dues
illes, nosaltres també esperam que pugui ser una realitat
com més aviat millor.

Respecte de l'oficina d'informació, la quantitat per a
subvenció als consells insulars, sense entrar en el contingut
del traspàs de competències que es va fer per la Llei 9/93,
que tal vegada comprenen que sí, que es va crear una
situació, però jo crec que no és en aquests moments, via
pressupost, on s'ha de solucionar, crec que si amb aquesta
competència hi ha hagut un desequilibri, pens que amb una
altra es pot intentar compensar, però crec que això és motiu
de convenis o de converses directes entre consell insular i
Govern balear.

Després ja entram en una sèrie d'esmenes que, com ja
hem dit, totes intenten d'alguna manera millorar les
infraestructures turístiques, com senyalització de platges,
convenis amb ajuntaments per a senyalització d'indrets
perillosos, etc., etc., que jo crec que ha quedat ben explicat
quan he parlat del que pugui ser o del que és el Pla Mirall
que en aquests moments té el Govern que, com vostès
saben, va a través de diverses conselleries, però una és la
Conselleria de Turisme, a part que la Conselleria de
Turisme també té el segon Pla d'embelliment turístic; crec
que els ajuntaments han de ser els que es dirigeixin al
mateix Govern de la Comunitat Autònoma sol•licitant i
aportant els projectes que siguin necessaris, sol•licitant les
ajudes que facin possible obtenir els recursos necessaris per
dur aquest tipus d'actuacions.
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Després hi ha suport al desenvolupament del POOT
d'Eivissa i Formentera. Bé, nosaltres pensam que sí, que en el
moment en què s'hagi de posar en marxa el POOT d'Eivissa i
Formentera, igual que el de Mallorca, necessitarà d'ajudes
econòmiques per a la creació de l'òrgan d'assistència tècnica,
per donar suport als ajuntaments i al mateix consell insular,
però vull recordar que en aquests moments, dins els pressuposts
de la Conselleria de Turisme hi ha una partida, una dotació de
70 milions de pessetes que no sabem si seran prou o no, però el
Govern ja ho té en compte i ha creat una partida, crec que
bastant important.

Bé, la transferència del Pla Mirall, jo crec que són una sèrie
d'actuacions que té el Govern, ja sigui Pla Mirall, Pla
d'embelliment turístic o altres actuacions que pugui tenir, que
nosaltres no ens sentim, en cap moment, com aquell que diu,
invadits en les nostres competències, sinó més aviat al contrari,
pensam que és bo i desitjam que se'n facin molts, ja siguin
plans d'embelliment, plans miralls o el que sigui i que es facin
inversions a les diferents illes per a la millora de les nostres
infraestructures.

I ja per acabar, n'hi ha un parell més que fan referència a
mòduls sanitaris i a senyalitzacions, que ja li he dit abans que
estaven incloses dins el mateix Pla Mirall o segon Pla
d'embelliment, i, per acabar les beques a què fan referència per
als estudiants perquè puguin anar a l'Escola d'Hostaleria; bé,
nosaltres pensam que precisament un dels objectius que s'estan
buscant des del Govern balear i també des dels mateix consells
insulars, tant de Menorca com d'Eivissa i Formentera, és la
implantació d'aquests hotels escoles que precisament els costos
siguin mínims i que després, si després d'haver fet els cursos
que siguin necessaris a cadascuna de les Illes hem de fer una
estada o un reciclatge de quinze dies o un mes a l'Escola
d'Hostaleria de Balears, ja per part de la conselleria
s'adequarien els sistemes perquè els costos fossin els mínims,
però nosaltres entenem que en aquests moments si
començàssim a crear beques per venir a estudiar aquí,
deixaríem sense sentit aquesta petició que estan fent
precisament de crear un hotel escola a cadascuna de les illes
menors.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes que
s'han debatut i que són les esmenes 6543, 6530, 6487, 6488,
6529, 6531, 6592, 6486, 6525, 6527, 6528, 6533, 6534, 6593,
6489 i 6637, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Al subprograma 751201, ordenació del turisme s'hi
manté l'esmena 6524 del Grup Parlamentari Socialista. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Tur.

Esmena 6524.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, aquesta esmena ha estat retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

EL SR. TUR I TORRES:

Està retirada aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Retirada. Gràcies.

Passam, idò, al subprograma 751301, promoció del
turisme, on s'hi mantenen les esmenes 6822 i 6823 del Grup
Parlamentari Mixt.

En no ser defensades, decauen.

Esmenes 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295 i
6341, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar-les, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Dins aquest bloc d'esmenes
hem intentat concretar molt més el que ens hem trobat de
promoció turística posant unes partides al que nosaltres
creim que faltava o mancava dins aquesta promoció,
igualment que intentam posar unes altres partides per
millorar aspectes que podien ser bons per aquesta promoció
turística. Així, posam una esmena, la primera esmena, de 50
milions de pessetes per a la potenciació del turisme cultural
i del patrimoni històric i artístic de les Illes Balears. Moltes
vegades sentim que parlam sobre l'intent de promoció
davant altres turismes, però, després, a l'hora de concretar
aquesta promoció dins del pressupost, no la trobam.
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La segona esmena és una esmena que repetim, però la
repetim dins la part de promoció, que és la senyalització dels
punts d'interès cultural a cadascuna de les illes. També un altre
grup ja ha fet una esmena semblant, fer convenis amb els
ajuntaments de les illes per la instal•lació de serveis públics i
punts de vigilància. També entenem que els consells insulars,
com a administració propera als ajuntaments, podrien dur una
promoció turística interior a cadascuna de les illes, per això
demanam a una esmena posar 100 milions de pessetes per
arribar a aquests convenis amb els consells insulars.

També mantenim una altra esmena, que hem intentat fer
altres anys, de 30 milions de pessetes, principalment, per ajudar
als festivals de música de les Illes Balears. Creim que aquests
festivals són una bona promoció nostra, que hem de mantenir
perquè algun ja ha agafat un nom internacional i no hem de
dubtar que hi ha turistes que vénen, precisament, per aquests
festivals.

Encara que veim com creix el cicloturisme, no podem
deixar de fer aquesta promoció perquè creim que és una
promoció bona i una promoció de qualitat. Aleshores, seguim
posant 20 milions de pessetes per la promoció del cicloturisme.
Igualment, ningú pot dubtar que qui representa millor, o ha
representat millor, durant molts d'anys, aquesta promoció són
els foments de turisme de les illes, per tant, nosaltres faríem uns
convenis amb aquests foments, posant 100 milions de pessetes,
per intentar uns convenis per aquesta promoció a través dels
foments de turisme.

També, i acab amb la darrera, com he dit abans, no n'hi ha
prou fent aquesta promoció, fins i tot hem de millorar el que
tenim aquí si ens pot vendre a un altre turisme que tots
desitjaríem. Per això, posam una xifra i una quantitat important,
demanam 500 milions de pessetes per a una campanya de
rehabilitació del casc antic de Palma. Creim que Ciutat reuneix
unes condicions extraordinàries per fer una promoció d'una
ciutat antiga, dels casc antic, el que passa és que veim que el
casc antic d'aquesta ciutat està molt degradat i sense l'ajuda,
principalment, de la Comunitat Autònoma, en aquest cas de la
Conselleria de Turisme, molt difícilment l'ajuntament de Palma
realitzarà una cosa d'aquestes. Aleshores, creim que, d'una
forma o de l'altra, s'ha de remarcar aquest fet perquè entenem
que seria una promoció extraordinària per a la Ciutat de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La majoria de les esmenes,
podríem dir que totes les esmenes, que presenta el Grup
PSM són esmenes que tenen una relació directa amb la
promoció de les nostres illes i el producte turístic de les
nostres illes. Jo, globalitzant, vull dir que Ibatur, que
l'empresa encarregada de la promoció de les nostres illes, té
un pressupost de 1.200 milions de pessetes. Algunes
partides són finalistes però, després, té una quantitat de
partides genèriques, crec que totes engloben la promoció
tant del turisme cultural, com del cicloturisme, com dels
festivals i, fins i tot, els convenis de promoció amb els
ajuntaments i amb els foments de turisme.

Per altra banda, també hi ha esmenes que fan referència
a senyalitzacions, em remet al que he dit abans, bé dins el
programa del Pla mirall o dins dels segon Pla d'embelliment
turístic, crec que les senyalitzacions que vulguin dur
endavant els diferents municipis, crec que tenen la
possibilitat de fer-ho a través d'aquests programes.

Quant a la rehabilitació del casc antic de Palma, com pot
ser la rehabilitació d'altres zones turístiques de les altres
illes, crec que seria molt interessant que es dugués endavant
aquesta rehabilitació, però vull recordar que, precisament,
no és a través dels programes de promoció turística com
s'han d'arreglar aquests edificis. És el mateix que passam
amb el castell d'Eivissa, o que pot passar a Menorca, o pot
passar amb aquests edificis de Mallorca, crec que
l'ajuntament s'ha d'acullir a les ajudes que pot tenir el
Govern balear, a través de les diferents seccions, i, en
concret, al Pla mirall de la Conselleria de Turisme, que crec
que, pràcticament, entra molt bé en totes les inversions que
es puguin fer en aquest sentit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Finalitzat el debat d'aquestes
esmenes, procedim a la votació.

Les esmenes són la 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294,
6295 i 6341, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

El 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 aquestes esmenes.

Passam a les següents esmenes: 6442, 6441, 6535, 6536,
6537, 6538, 6594, 6595, 6596 i 6597, totes del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El Pla de turisme cultural de
Menorca té com a objectiu o pretén promoure una oferta
alternativa dins el turisme de masses a les nostres illes, és un
programa on hi participi el Govern de l'Estat, el Consell Insular
de Menorca, però no hi participa el Govern balear. Per això, la
primera esmena que aquest grup proposa pretén la participació
del Govern de la Comunitat Autònoma, destinant l'1% de les
inversions culturals, per inversió cultural de les inversions que
fa el Govern a l'illa de Menorca.

A continuació presentam un grup d'esmenes que tenen com
a objectiu, per una banda, recuperar mercats, que han estat
importants a les nostres illes però que, en els darrers temps, han
perdut importància. Per una altra banda, garantir que els
mercats tradicionals, especialment l'alemany i l'anglès,
segueixin mantenint un nivell adequat per l'oferta a les nostres
illes. Tampoc no hem d'oblidar que en el futur és important
desenvolupar polítiques amb l'objectiu de captar nous sectors
alternatius al turisme de masses, al turisme de sol i platja,
especialment combatre l'estacionalitat pel que representat quant
als costos tan socials com econòmics. Per tant, es fa necessari
buscar mercats alternatius que permetin combatre
l'estacionalitat, cada vegada més excessiva i cada vegada més
accentuada, en el sector turístic de les nostres illes. Per això
proposam una campanya especial de promoció de Menorca cap
al turisme alemany. Són coneguts els problemes que han tengut
aquest estiu l'illa de Menorca per dependre, especialment, del
mercat anglès, que els problemes que ha tengut aquest mercat
han condicionat la temporada turística a Menorca. Per tant,
proposam aquesta esmena per promoure una campanya especial
dins el mercat alemany.

També proposam l'augment dels pressuposts de l'Ibatur per
a un programa específic de promoció de turisme alternatiu per
combatre, especialment, l'estacionalitat, com deia. Una altra
esmena fa referència a destinar 50 milions, perquè pensam que
s'ha de tenir una atenció especial cap al turisme cultural i de
patrimoni històric i artístic per les possibilitats que nosaltres
entenem que té aquest sector a les nostres illes, per tant, no
l'hauríem de descuidar. Per al reforçament de la campanya de
promoció de les Illes Balears als Països Baixos, 10 milions,
aquest és un dels mercats clàssics que, com deia al principi, han
davallat especialment aquests darrers anys, però havia estat un
mercat molt important i, per tant, l'hem de recuperar.

Proposam una campanya extraordinària a Anglaterra
dirigida, especialment, a la captació de turisme familiar
d'aquesta nacionalitat. Sabem que el mercat anglès ocupa un
percentatge molt elevat dins el mercat turístic a les nostres
illes, però cada vegada ve menys un turisme que havia estat
tradicional en el mercat anglès, que és el turisme familiar,
i creim que s'han de fer esforços per poder recuperar aquest
segment del mercat que ha tengut una tradicional
importància i, per tant, no s'hauria d'abandonar.

La campanya turística "un hivern a Menorca" amb el
suport de "Menorca, reserva de la biosfera", promoció del
cicloturisme a les Illes Balears i campanya extraordinària de
promoció dels esports nàutics i busseig a les nostres illes,
així com campanyes específiques dirigides a la captació de
turisme d'hivern, amb l'objectiu, com deia abans, de buscar
segments o mercats alternatius que permetin combatre
l'estacionalitat del nostre sector. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula per contestar aquestes esmenes.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Podríem dir, sense cap temor, que
amb tots els objectius que ha mencionat el portaveu del
Grup Socialista hi estam completament d'acord, és a dir,
quan parlam de combatre l'estacionalitat, de turisme
cultural, de turisme familiar, turisme d'hiver tant a Menorca
com a les altres illes, promoció del cicloturisme, promoció
dels esports nàutics, busseig, etc., igual que la diversificació
de l'oferta, no només de l'oferta que tenim aquí sinó de la
demanda que es pot produir en els diferents països, són
coses amb les quals nosaltres hi estam completament
d'acord. Crec que, en aquest sentit, treballam des de fa
bastant temps, amb més èxit o amb menys, però, em remetré
a intervencions que he tengut anteriorment. Crec que totes
aquestes actuacions es duen a terme, aquestes i algunes
altres, a través del programa que té Ibatur, el programa de
promoció, en quantitats que poden ser més o poden ser
menys que les que ens posen a aquestes esmenes. En tot cas,
si les necessitats o les (...) ho requereixen, aquestes
quantitats es poden modificar.

Per tant, crec que aquí només numeraríem una sèrie
d'accions o d'actuacions que, fins i tot, vénen a la memòria
d'Ibatur, igual que les actuacions que s'han de fer i, encara
que aprovàssim aquestes esmenes no aconseguiríem més
que el que, segurament, -per ventura, menys-, es farà amb
el programa de promoció que té l'Institut Balear de Turisme.
Per tant, nosaltres mantenim el nostre vot favorable al
programa de la Conselleria de Turisme, concretament dins
l'empresa pública Ibatur, i no donarem suport a aquestes
esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aquestes esmenes,
procedirem a la seva votació.

Votació de les esmenes 6442, 6441, 6535, 6536, 6537, 6538,
6594, 6595, 6596 i 6597, totes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Amb aquesta votació, hem acabat les esmenes presentades
a la secció 12. S'aixeca la sessió, els comunic que demà
començarem a les 9,30 amb la secció 13, Cultura, Educació i
Esports. Moltes gràcies per la seva col•laboració, bona nit.
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