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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Comença la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tractar el projecte de
llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997, i abans d'entrar en l'ordre del dia deman si
hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Començarem el debat de la secció 13, Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

A la totalitat de la secció es mantenen tres esmenes que es
debatran conjuntament, i començarem per l'esmena 6296, del
Grup Nacionalista-PSM; després, la 6655 del Grup
Parlamentari Socialista i, a continuació, la 6759 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Socialista, per a la defensa de
l'esmena, té la paraula el diputat...; perdó, rectific: pel Grup
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, l'esmena a la totalitat de la secció
es va argumentar després de la compareixença del conseller de
Cultura, Educació i Esports, on constatàrem que no hi havia un
projecte cultural global que respongués a les necessitats de les
Illes Balears; fruit d'això vàrem presentar aquesta esmena a la
totalitat de la secció que, donat el seu calat, pensam que serà
més adequat realitzar el debat en plenari, amb els titulars de
l'àrea i, per tant, donam per defensada aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6655 del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Andreu
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres mantenim aquesta
esmena a la totalitat i la defensarem en plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per a la defensa de
l'esmena 6759, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També ens reservam tota
l'argumentació en defensa d'aquesta esmena a la totalitat a
la secció 13 per al debat en plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular i per contestar
té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport
a cap de les tres esmenes perquè, evidentment, nosaltres
compartim els objectius i les prioritats que s'ha fixat la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a l'any 97, i
també entrarem amb més profunditat en el debat i en les
argumentacions en el plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. I passarem a la votació conjunta
d'aquestes tres esmenes, és a dir, votació de l'esmena
número 6296, 6655 i 6759.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 
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EL SR PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 922102, Elaboració d'un currículum
propi i suport a activitats educatives, es mantenen les esmenes
següents: pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, esmenes números 6736 i 6735 que es debatran
conjuntament. Té la paraula, per a la seva defensa, la diputada
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes van dins
aquest programa en el sentit, la primera, del finançament a la
Universitat Internacional d'Estiu que es realitza a Menorca que
seria un ajut de 5 milions de pessetes, i la segona, d'1 milió de
pessetes per tal d'editar i distribuir un CD ROM sobre l'albufera
des Grau; serien dues partides petites per a coses molt concretes
d'aquest pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra
d'aquestes esmenes perquè creim que en aquests moments
afectar quantitats, projectes o activitats que no han estat
presentades a la conselleria i que no tenen un import concret i
determinat no és prudent i, en qualsevol cas, sí que creim que
hi haurà el suport i recolzament, en el seu moment, i en funció
de les propostes i els projectes que es presentin, quan així sigui.

Pel que fa a l'esmena relativa a la Universitat Internacional
d'Estiu i per part de l'edició i distribució d'un CD ROM de
l'albufera des Grau, també és un cas molt similar; no s'ha
presentat cap proposta, emperò, en qualsevol cas, com saben els
diputats hi ha una convocatòria anual per a l'edició de material
didàctic i, en aquest cas, també podria ser inclòs dins aquesta
convocatòria; en el seu moment se li donarà el suport que el
Govern cregui oportú. Per tant, reiter que no donarem suport a
aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

No havent-hi més debat, passarem a la votació de les
esmenes 6736 i 6735 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
debatre.

Esmena 6586 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la
seva defensa té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Ha estat tradicional que la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports ha subvencionat als
ajuntaments, a Menorca, concretament, i en el Pla de
Mallorca, les escoles d'adults. Això aquest any no apareix
reflectit en els pressuposts i, per tant, nosaltres creim que
s'ha d'afectar aquesta partida per mantenir aquesta actuació.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena que presenta el Grup
Socialista proposa una baixa en el subprograma 457101, de
promoció de l'esport, i per aquest import de 20 milions
nosaltres creim que no es pot detreure aquesta quantitat
d'aquest subprograma sense que s'afectin als objectius
plantejats per la conselleria. Per tant, donat que la baixa no
pot ser assumida pel nostre grup i pel Govern, no li donarem
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem idò a la votació de
l'esmena 6586 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 
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EL SR PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

En el subprograma 422103, Ensenyament de la llengua i
cultura catalana i formació de professorat, es mantenen les
esmenes següents: esmena número 6734 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. La Sra. Thomàs té la
paraula per a la defensa de l'esmena.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena són 2 milions de
pessetes per transferència al Consell Insular de Menorca per
premis de Sant Antoni per a escoles que destaquin pel seu
treball en la llengua catalana. Pensam que també és una partida
petita i significa, senzillament, donar suport i animar els treballs
des de l'escola en favor de la llengua catalana. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no donarem suport a aquesta
esmena, en aquests moments, perquè el consell ja té fixada la
quantia d'aquesta convocatòria d'aquests premis i el consell és
aquell que fixa amb quin finalitat i quins objectius es volen
atorgar aquests premis de Sant Antoni. Per tant, creim que no
és oportú, ara, interferir en aquesta actuació del consell.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passam a la votació de
l'esmena 6734.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena.

Esmena número 6587 del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. És una altra esmena per promoure i
subvencionar, com altres anys, les escoles d'estiu, que a
Menorca, Eivissa i Mallorca celebra el Moviment de
Renovació pedagògica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. És una actuació que es preveu
expressament en el subprograma 422102, tal com
s'especifica en el mateix document pressupostari presentat
pel Govern. Per tant, és innecessari aprovar aquesta esmena
donat que ja hi ha aquesta previsió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, aleshores, a votació
l'esmena 6587, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6587.

En el subprograma 422105, Suport al programa
d'investigació i desenvolupament de les Illes Balears, es
manté l'esmena número 6299 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol per
a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, són 15 milions que proposam per donar suport a la
investigació més desenvolupament a les Illes Balears,
perquè pensam que anam endarrerits en aquesta qüestió.
Evidentment, 15 milions no solucionen el problema, però és
una primera passa, i la modèstia de l'esmena tal vegada faci
que pugui ser aprovada. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres reconeixem que la dotació
per al programa de recerca i desenvolupament no és molt
elevada, si bé aquesta dotació pressupostària ha de venir lligada
a allò que ha de ser la llei del Pla Tecnològic i recerca de les
Balears, l'aprovació del qual tendrà lloc, amb tota probabilitat,
en el proper període de sessions parlamentàries i creim que
després es podrà, en funció de les previsions que es facin amb
aquesta llei, es podrà augmentar el programa indicat.

Per altra banda, l'esmena té un defecte formal en el sentit
que s'afecten 15 milions d'una partida que només en té 7 i, per
tant, també seria d'impossible aprovació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Aleshores passarem a la votació de
l'esmena 6299 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

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

Sr. President, el diputat Damià Pons Pons del PSM
substitueix el diputat Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

En el subprograma 422106, Formació musical, es mantenen
les esmenes següents: la 6312 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; la 6550 del Grup Parlamentari Socialista i
la 6733 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears que es debatran conjuntament.

Per defensar l'esmena 6312, té la paraula el diputat Sr.
Pons, del Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena es defensa d'una
manera molt explícita, simplement consideram que les
escoles municipals de música que estan implantades a
diferents pobles de Mallorca fan una tasca magnífica de
formació i, a la vegada, de foment de les afeccions
musicals, i la partida que en els pressuposts s'hi dedica és
excessivament minvada. Per això proposam el seu
increment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per a la defensa de l'esmena 6550
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia del meu
company del Partit Nacionalista, nosaltres defensam
l'increment i ho feim, a més, amb l'argument que els tres
grups que hem esmenat hem partit de la mateixa quantitat,
quantitat que, a més, l'any passat va ser aprovada per plenari
una esmena semblant del Grup Socialista. Per tant jo crec
que el grup que dóna suport al Govern no tendrà
inconvenient en incrementar aquesta partida com ho va fer
l'any passat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6733, pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears té
la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També en la mateixa línia, és la
mateixa quantitat de les altres dues esmenes dels altres dos
grups proposants i es tracta d'incrementar al 100% les
ajudes a les escoles municipals de música de totes les illes,
perquè pensam que és la millor forma de fomentar la música
des dels nivells més apropats als ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula per contestar el diputat Sr. Juaneda.



850 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 6 / 10 de desembre del 1996

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. La defensa que ha fet el Grup PSM
he entès que es referia a les escoles municipals de música de
Mallorca; és el que ha dit, supòs que és un error i es refereix a
totes les escoles municipals de música; ho dic perquè nosaltres
estudiaríem la possibilitat de fer algun tipus de transacció i
aprovar, segurament en plenari, aquesta esmena, tot i que
pensam que la conselleria, en funció de les seves
disponibilitats, no pot destinar totes les quantitats que voldria
al foment i a la dotació de les escoles municipals de música,
però sí que podem estudiar una transacció en el sentit
d'incrementar, d'alguna manera, la partida destinada a aquesta
finalitat. En qualsevol cas, en aquest moment no li donaríem
suport i posposaríem la transacció per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem a la votació
de les esmenes 6312, 6550 i 6733. Votació conjunta.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6732 i 6738 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per a la seva defensa té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, la 6732, va en el
sentit d'incrementar els ajuts i les beques d'altres illes que
puguin seguir estudis en el Conservatori, ja que la ubicació del
Conservatori és a Mallorca i, per tant, seria augmentar les
ajudes i les beques en aquests alumnes; i la segona, la 6738,
seria per adequar la sala d'audiències de la secció del
Conservatori de Menorca per a activitats musicals, una inversió
de 20 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres en aquest cas, tot i la
bona voluntat de l'esmena, proposen unes baixes a les quals
nosaltres no podem accedir, perquè es refereixen a les
transferències que ha de fer el Govern per dotar el
pressupost de la Fundació pública de les Balears per a la
música, pressuposts que afecta diverses institucions que
constitueixen aquesta Fundació i, per tant, donat que la
baixa nosaltres no la podem assumir, no li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació conjunta de les esmenes
6732 i 6738 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmena número 6297 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

Sr. Juaneda, vol pitjar el botonet? Gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena parteix de un
apriorisme, que és que la responsabilitat de l'educació
musical a les Illes Balears correspon al Govern de la
Comunitat Autònoma, i tenint en compte que el
Conservatori o les diferents ofertes d'estudis musicals que
s'ofereixen a les nostres illes són limitades quant al nivell de
formació, es fa evident que és necessari promoure un
sistema de beques que permetin als estudiant de música més
avantatjats a les nostres illes poder sortir a l'exterior a
completar estudis i ampliar els seus coneixements en els
instruments musicals, sobretot, que a les nostres illes no
tenen una oferta, diríem, de docència suficientment elevada
i de suficient, per dir-ho d'alguna manera, nivell qualitatiu.
Aposta, tenint en compte tot això, creim que la partida
dedicada a beques per ampliar estudis de formació musical
fora de la nostres illes, en els pressuposts que varen ser
presentats són del tot insuficients i per això proposam que
s'ampliï aquesta dotació en 10 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que, evidentment, nosaltres
també ens agradaria poder incrementar aquestes dotacions de
beques per a formació musical, però creim que afectar 10
milions d'una partida que, donades les limitacions, també està
destinada a altres activitats no és possible, tot i que la
conselleria ha manifestat la seva voluntat en aquest sentit
perquè, respecte de l'exercici 96, la consignació destinada a
aquests estudis de formació musical ha sofert un increment, tal
vegada no molt significatiu però de 800.000 pessetes i ja ens
agradaria poder-hi destinar més pressupost, però de moment no
és possible sense afectar les altres activitats de la conselleria.

D'altra banda, també, l'esmena pateix un defecte formal que
no té importància, però també s'afecten 10 milions d'una partida
que només en té 6.800.000; per tant, tan per una motivació com
per l'altra tampoc no donarem suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6297
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6297.

I passam al debat de l'esmena 6541, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una esmena que jo
crec que és un deure que té la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports amb els ciutadans d'aquesta comunitat; fa molt d'anys
que du promesa la construcció d'un conservatori. En aquests
moments hi ha obert un concurs públic d'idees per a la
construcció d'aquest conservatori i, segons veim als pressuposts
no hi ha partida pressupostària capaç de dur a terme l'inici
d'aquesta construcció. Per tant, nosaltres creim que s'ha de
disposar als pressuposts ja d'una quantitat que almanco permeti
la primera anualitat de la construcció, durant el 1997, encara
que la conclusió de l'obra pugui ser en exercicis posteriors. I
aquesta és la motivació de la nostra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. És evident que el Govern té la
ferma voluntat de dur a terme aquesta voluntat com ho
demostren les gestions i les passes que s'han donat i
nosaltres creim que no serà per manca de dotació
pressupostària que no es tiri endavant aquest projecte. En
qualsevol cas, en el seu moment s'efectuarà aquesta dotació
perquè es compleixin els terminis i les voluntats del Govern,
però ara mateix, afectar 150 milions de pessetes en
detriment d'altres partides o d'altres actuacions que té
previstes en aquest moment la Conselleria, no és viable, no
és oportú i, per tant, tampoc no donarem suport a aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, aleshores, a la votació de l'esmena 6541 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:

Queda rebutjada l'esmena 6541.

Al programa 422200, ensenyaments universitaris, s'hi
mantenen les esmenes següents: 6731, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El motiu d'aquesta esmena de 20
milions de pessetes és l'ampliació del sistema de beques i
ajuts per a alumnes de les illes de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera per assegurar la major igualtat a la Universitat
de les Illes Balears, sabem que hi ha molts d'alumnes
d'aquestes illes que davant la possibilitat d'haver de
traslladar-se, en lloc de venir a la Universitat de les Illes se'n
va a València o a Catalunya i, per tant, aquests tipus d'ajuts,
de beques, facilitaria l'accés a la Universitat de les Illes
Balears. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el diputat
Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Nosaltres tampoc no podrem donar suport
a aquesta esmena per motius molts similars que ja hem
manifestat respecte d'altres, i és que la substitució d'una partida
en una quantitat per l'altra, no és possible sense afectar els
objectius d'aquesta conselleria. A part que les competències
universitàries que han estat transferides a aquesta comunitat
autònoma no inclouen la competència en matèria de beques i
ajudes als estudiants, no obstant açò es faran gestions perquè
des del pressupost de la Universitat es puguin destinar
quantitats amb aquesta finalitat. El que passa és que en aquest
moment i per la quantia que es proposa no és possible acceptar
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 6731 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

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:

Queda rebutjada l'esmena 6731.

Esmenes 6435, 6436, 6437 i 6542, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes, que són
diverses, la 6435 és una d'afectació per al suport econòmic
a la Universitat Internacional de Maó, de l'illa del Rei; la
6436 és el suport específic d'afectació per a la posada en
funcionament de l'extensió universitària a Menorca; i
finalment la 6437 són beques com ja hem vist a una esmena
anterior per a estudiants d'altres illes a la Universitat de les
Illes Balears i per evitar el desplaçament d'aquests
universitaris a altres universitats de l'Estat espanyol. I
finalment la 6542 és una esmena a tot el capítol
pressupostari corresponent a la transferència a la
Universitat, on es contempla no només una redistribució de
les quantitats que figuren al projecte presentat pel Govern,
sinó el compromís que va assumir el Govern de finançar el
creixement d'aquesta universitat en infraestructura, és a dir,
la construcció d'un segon multiaulari més una quantitat que
suposaria retornar a la Universitat la despesa que ha fet per
moblament del multiaulari actual i que aquesta partida havia
de venir transferida des del Govern central a la Comunitat
Autònoma i d'aquesta a la Universitat, no sabem si aquesta
quantitat està prevista al pressupost, nosaltres no l'hem
trobada i, per tant, creim que la Universitat no pot sofrir
damunt el seu pressupost aquesta despesa, per això, aquesta
operació d'altes i baixes a diferents capítols pressupostaris.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Quant a l'esmena 6435, ja ha estat
debatuda una altra idèntica d'Esquerra Unida, per tant, no
repetiré els motius que ens fan no donar suport a aquesta
esmena, encara que aquesta proposta diu que s'afecta una
partida, però no determina quin import. En qualsevol cas, si
volen indicar quin import (...) aquesta partida, però ja dic
que els mateixos motius que hem argumentat a l'esmena
d'Esquerra Unida, no li donaríem suport.

El mateix passa amb l'esmena 6436 que tampoc no
determina l'import que afecta aquesta partida, si indiquen o
ens proposen algun import, ho podríem estudiar, però així
com està expressada tampoc no tendrà el nostre suport.

Pel que fa a la 6437, relativa a les beques de residència,
també acabam de veure una altra esmena d'un altre grup, en
el mateix sentit nosaltres tampoc no li podríem donar suport
en aquests moments.

Quant a la redistribució dels crèdits de la competència
universitària, el nostre grup té presentada una esmena en
aquest sentit, fent un reajustament de les partides en funció
de les necessitats reals de la Universitat. Nosaltres
defensaríem la nostra proposta de redistribució d'aquests
crèdits, per tant, tampoc no tendrà el suport del nostre grup.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Crespí, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, si no ho he entès malament, per tant, a les esmenes 6435
i 6436, el Grup Popular estaria disposat a una transacció per
dur, després, a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, torn de contrarèplica, té la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. No he dit..., la 6435, he fet menció que no
feia referència a l'import, però ja he dit que havia argumentat
que no donaríem suport perquè havíem debatut una esmena
idèntica d'Esquerra Unida. La 6436, sí que ens agradaria saber
l'import que proposa el Grup Socialista per aquesta partida per
la posada en funcionament de l'extensió universitària a
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de les esmenes 6435,
6436, 6437 i 6542 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 452101, Biblioteques i arxius, s'hi
mantenen les següents esmenes: 6730 i 6729 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes, també, són
molt concretes, amb poc doblers, 2 milions per una banda,
i 3 per l'altra. Totes dues van en el mateix sentit de
possibilitar treballs d'estudis i investigació dels fons
documentals de la Biblioteca de Maó o augmentar el fons
bibliogràfic en llengua catalana d'aquesta biblioteca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, es podrien
incrementar, com sempre passa, les dotacions per aquestes
finalitats, però nosaltres creim que, amb les previsions
pressupostàries que té la conselleria, en concret, per a la
Biblioteca de Maó, permeten cometre aquests treballs
d'estudi i d'investigació sobre el fons documental. En el
mateix sentit, sobre el fons bibliogràfic en llengua catalana,
creim que les dotacions pressupostàries actuals, donades les
prioritats, seran suficients per poder atendre aquestes
necessitats de la Biblioteca de Maó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a votació de les esmenes 6730
i 6729 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? 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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 453101, Museus i arts plàstiques, s'hi
mantenen les següents esmenes: 6745, 6742, 6743, 6744,
6746 i 6741 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes, dins el
programa de museus i arts plàstiques, van en el sentit
d'increment del personal dels museus de Menorca, o major
dotació per investigacions i estudis en els museus de Mallorca,
així com incrementar o promoure conferències, seminaris i
cursos relatius a l'arqueologia a l'illa de Menorca, també
excavacions a càrrec d'aquest museu de Menorca i inversions
immaterials al Museu Arqueològic d'Eivissa. Serien quantitats
petites, totes elles, d'increment i promoció de la millora
d'aquests museus de les tres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, encara que, com diu la Sra.
Thomàs, són quantitats petites, lamentam no poder donar suport
a cap d'aquestes esmenes per diferents motius, en alguns casos
perquè les baixes proposades no poden ser assumides pel nostre
grup i per la conselleria perquè afecten a altres programes, o bé
perquè ja es fan les previsions pressupostàries corresponents i
creim que són suficients en cada cas. Altres esmenes són
competències pròpies dels consells insulars, que en el seu
moment van ser transferides, per tant, per aquests motius, no
podrem donar suport a aquest grup, aquest conjunt d'esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes 6745, 6742, 6743, 6744,
6746 i 6741 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? 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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'esmena 6540 del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La Llonja de Palma és un dels
edificis del gòtic civil més important de l'Estat espanyol,
mentre que la Generalitat de València ha aconseguit que la
seva llonja, -jo diria que germana bessona de la nostra-,
sigui declarada Patrimoni de la Humanitat, la nostra cau a
trossos. Per evitar que caiguin més trossos, volem que des
del Govern, des de la conselleria que regenta la gestió
d'aquest edifici, s'iniciï un pla de restauració integral, per
això afectem una primera partida, que no creim que sigui
suficient, però per iniciar els treballs pot permetre fer alguna
cosa, de 60 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas, és purament una
qüestió de prioritats. Evidentment, tal vegada seria
necessària una intervenció a fons a l'edifici de la Llonja,
però, en aquests moments, les prioritats són unes altres, tot
i que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa un
manteniment i unes inversions, amb despeses de
conservació i manteniment d'aquest edifici, però no s'ha
plantejat, actualment, fer una intervenció més a fons per
aquestes quantitats que vostès proposen. Per tant, ja dic que
per una qüestió de prioritat i de disponibilitat pressupostària
tampoc no podrem donar suport a aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Crespí, en torn de rèplica, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Només vull dir al representant del Grup Popular que
esperam que aquestes prioritats no ens facin veure la Llonja
de Palma a terra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena 6540
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6540.

Al subprograma 455101, Promoció de la cultura, s'hi
mantenen les esmenes següents: 6737 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té la paraula
per la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena té un sentit senzill
d'incrementar en 60 milions les transferències als consells
insulars per l'exercici de les competències de Cultura i Esports.
Seria, senzillament, augmentar la dotació prevista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, aquest no és el
mecanisme per incrementar la dotació als consells insulars
quant a les competències transferides perquè aquesta esmena,
entre altres coses, no justifica ni un augment del cost efectiu, ni
fa la previsió de distribució entre els diferents consells insulars.
En qualsevol cas, com deim, entenem que un grup pugui
presentar una esmena d'aquest tipus, però no té cap fonament,
ni té cap suport legal, en aquest sentit, perquè el procediment
per revisar el finançament de les competències atribuïdes als
consells no és el d'esmenar el pressupost de la Comunitat
Autònoma, sinó que és un altre que està perfectament taxat a la
normativa que actualment s'aplica. Per tant, per aquest motiu,
nosaltres tampoc no donarem suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6737 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6737.

Passam al debat de les esmenes 6344 i 6347 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Pons, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, la 6344, és
una esmena que parteix de la constatació que,1 quan es
varen transferir les competències als consells insulars, no hi
havia partides per infraestructures culturals, infraestructures
culturals que són necessàries a totes les illes. Per això,
nosaltres proposam que el Govern, en els pressupostos de
l'any 97, estableixi una partida per una creació
d'infraestructures molt concretes que serien teatres de
titularitat municipal i, en la mesura que el Govern balear
pogués implicar-hi una partida, evidentment, aquesta partida
podria ser compensada o completada amb partides
equivalents dels municipis i, fins i tot, per ventura, dels
consells insulars, cosa que permetria dur endavant un pla
d'infraestructures culturals una mica ambiciós. Això, en
realitat, no és res més que traspassar a l'àmbit de les
Balears, una qüestió que ja a nivell d'àmbit estatal,
ocasionalment, ha funcionat, que és que una administració
de rang pressupostari superior ajuda a les administracions
de rang pressupostari inferior a poder dur a terme aquelles
infraestructures que, amb els seus recursos, no podrien
realitzar.

La segona esmena, la 6347, foment del turisme cultural
dels escolars de cada illa a les altres illes de la nostra
comunitat autònoma, té un objectiu molt senzill, establir una
programació que, sobretot afectaria als cursos escolars i als
primers cursos d'ESO, probablement, que permetés que els
escolars de cadascuna de les Illes Balears coneguessin les
altres illes mitjançant programes de turisme culturals
perfectament programats i didàcticament concebuts.
Aquesta és la finalitat, fomentar el coneixement entre les
diferents illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres lamentam no poder
donar suport a aquestes esmenes sense que quedin afectades
altres partides, com proposen aquestes mateixes esmenes,
sense que quedin afectades altres actuacions i altres
partides, a les quals la conselleria no vol renunciar ni pot
renunciar. Per tant, per una qüestió de prioritats i de
disponibilitats pressupostàries, tampoc no li donarem
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.
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Acabat el debat, passam a la votació de les esmenes 6344 i
6347 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 4552, Normalització lingüística, s'hi mantenen
les esmenes següents: esmenes números 6831 i 6829 del Grup
Parlamentari Mixt. Per a la seva defensa, té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És una esmena, la 6838, modesta,
una quantia econòmica, tan sols, de 3 milions de pessetes, però
per un tema que crec que és interessant que s'incorpori ja que
és l'ús del català a l'administració de Justícia. És un programa
que ja s'havia iniciat fa anys i que, actualment, es troba aturat,
fins i tot, els tribunals han requerit del Govern suport per tal de
poder fer actes en català, tenir traductors i poder fer que el
ciutadà compleixi amb el que diu l'Estatut d'Autonomia i la Llei
de normalització lingüística, que té dret a expressar-se en la
seva pròpia llengua...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment, Sra. Munar. Jo deman als diputats i a
les persones que estan dins aquesta sala que procurin guardar
silenci perquè el debat es fa impossible. Pot seguir.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, pot seguir.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, està defensada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sobre l'esmena 6831, he de dir, en
primer lloc, que no indica la partida afectada, és una esmena
d'afectació i no es diu ni el subprograma ni el subconcepte
que s'afectaria en aquesta motivació, en aquest objectiu. En
qualsevol cas, hem de dir que, recentment, el Parlament ha
aprovat una proposició no de llei en aquest sentit i la
conselleria té la intenció de donar compliment en aquest
proposició no de llei.

Quant a l'esmena 6829, destinar una partida per
promoció i difusió de la llengua catalana als mitjans de
comunicació audiovisuals de les illes, evidentment, aquest
tipus d'actuacions estan perfectament prevists per la
conselleria, així com expressa el document pressupostari
presentat, estan previstes dins les línies d'actuació en
matèria de normalització lingüística. Per tant, creim
innecessari donar suport a aquestes dues esmenes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, en torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tant una esmena com l'altra són
de quanties poc importants, 3 i 20 milions. Si no es diu d'on
s'ha de treure la partida és, precisament, perquè el Govern,
dins de la normalització lingüística, en pugui fer un ús més
ampli i que la tregui d'on ell trobi més oportú. Consideram
que, si ho pensen fer, no tenen motius per no acceptar
l'esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, passam a la votació de les esmenes
6831 i 6829 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Passam al debat de les esmenes 6727, 6719, 6722, 6723,
6724, 6725, 6710, 6711, 6712, 6713, 6716, 6717, 6718, 6720,
6721, 6726, 6728, 6740 i 6776 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per la seva defensa, té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt de 19 esmenes al
programa de normalització lingüística totes tenen un mateix fil
conductor, promoure i fer realitat la promoció de la
normalització lingüística a diversos ambients. Volem destacar
aquella que fa referència a la necessària inversió o ajuda a les
televisions locals que emeten en català, que recentment han
rebut crítiques sobre el nivell de català que s'està utilitzant, amb
una ajuda per part de la conselleria es podria tenir un bon
assessorament i una bona difusió de la nostra llengua a través
d'aquestes emissores de televisió local. A la vegada, també hem
de destacar totes les que fan referència a ajudes en
normalització lingüística a ambients juvenils, ambients
escolars, i, sobretot, a la necessària normalitat de la nostra
llengua al carrer, quant a retolació, com aspectes concrets que
signifiquen inversió real del Govern de la Comunitat
Autònoma, de la Conselleria de Cultura, posant en marxa la
Llei de normalització lingüística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, per contestar, té vostè
la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes, com s'ha
constatat a la defensa que ha fet el grup proposant, fa referència
a actuacions de normalització lingüística a diferents àmbits i a
diferents sectors, però, en qualsevol cas, és la conselleria, és
l'executiu, amb el pressupost que té per aquest concepte, en
aquest subprograma, qui ha de determina on ha d'incidir, de
quina manera s'ha d'actuar en cada cas perquè sigui el més
efectiu possible. Per tant, tenen molt bones intencions,
segurament, totes les esmenes, a la vegada, en molts casos,
poden ser compartides pel Govern i per aquest grup
parlamentari, però creim que és el Govern, és la conselleria qui
ha de fixar les prioritats, les línies d'actuació. Açò també ho
expressa a la relació d'objectius i resultats esperats que
acompanya el seu pressupost, via convenis amb diferents
entitats, o a través dels programes pilot de normalització
lingüística amb els ajuntaments, que estan iniciats i es
continuaran, o amb la creació d'un centre d'autoaprenentatge
que també té previst la conselleria per incidir a altres àmbits.
Creim que, en qualsevol cas, són qüestions que fixarà la
conselleria d'acord amb la dotació pressupostària que té. Per
tant, creim innecessari donar suport a tot aquest conjunt
d'esmenes que proposen accions molt puntuals i molt concretes
que correspon, com dic, a l'executi fixar-les i determinar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de les esmenes
6727, 6719, 6722, 6723, 6724, 6725, 6710, 6711, 6712,
6713, 6716, 6717, 6718, 6720, 6721, 6726, 6728, 6740 i
6776 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes 6301, 6302, 6298, 6300, 6304, 6305, 6306,
6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6333, 6373, 6374, 6303 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per la seva defensa,
té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El dia que el conseller d'Educació
Cultura i Esports va explicar els pressupostos de la seva
conselleria, vàrem poder constatar que dels 400 milions que
es destinaven a normalització lingüística, com a mínim, n'hi
havia 300 que estaven fora de programa. És a dir, 300
milions, el destí dels quals no anava ajustat a programes
concrets per desenvolupar a l'àmbit de la normalització
lingüística. La intenció d'aquestes 16 esmenes, bàsicament,
és posar nom a aquestes diferents partides que totalitzen,
aproximadament, aquests 300 milions. Evidentment, dins
aquesta voluntat de marcar programes per poder
desenvolupar amb aquests 300 milions de pessetes de
normalització lingüística, nosaltres marcam una sèrie de
prioritats. Les prioritats, bàsicament són l'àmbit dels mitjans
de comunicació i l'àmbit d'aquests sectors territorials i
demogràfics de les Illes Balears que es troben en una
situació, diríem, de més precarietat lingüística que
bàsicament consisteixen o són, aquests territoris, les zones
dels litorals costaners i la ciutat de Palma, a Mallorca, i l'illa
d'Eivissa, en general. Aleshores, repetesc, mitjans de
comunicació i uns programes de xoc, per dir-ho de qualque
manera, en termes d'objectius de normalització lingüística
en aquestes zones territorials, serien bàsicament els
programes que nosaltres proposaríem i que s'inclourien dins
aquesta partida de 300 milions, indeterminada, que va ser
anunciat que existia i que el Govern, amb una excessiva
discrecionalitat, pot, pensam, fer malbé, si és que no en
planifica l'ús correctament de bon principi, i de bon principi
vol dir al començament de l'any pressupostari. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Bàsicament les esmenes que
presenta el Grup PSM en matèria de normalització lingüística
són molt coincidents en molts de casos a les que ha presentat el
Grup d'Esquerra Unida i, per tant, jo mantindré la meva
intervenció anterior en el mateix sentit, no?, que correspon al
Govern, correspon a la Conselleria anar fixant quines són les
actuacions que han de ser més efectives per aconseguir els
objectius que s'han plantejat en aquesta matèria, en matèria de
normalització lingüística. Per tant, amb la mateixa
argumentació, nosaltres no podrem donar suport en aquest
moment a aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Pons, torn de rèplica, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, gràcies. Voldria fer un comentari a aquesta
coincidència de les esmenes nostres amb el Grup d'Esquerra
Unida. Efectivament, jo m'he oblidat de dir-ho, però ho volia
dir, i crec que s'ha d'interpretar adequadament, en realitat, pens
jo, les nostres esmenes i les esmenes del Grup d'Esquerra Unida
en realitat jo diria que formen part dels objectius sobre els quals
existeix consens en els àmbits de la normalització lingüística
que haurien de ser considerats prioritaris, per desgràcia veim
que el Govern no vol assumir el compromís a nivell
pressupostari de considerar-los-hi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
6301, 6302, 6298, 6300, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6333, 6373, 6374 i 6303, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

No, no. Són 6, hi ha un diputat que s'ha absentat. Són 6.

EL SR. LLETRAT:

Sí, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Són 6 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades les esmenes que acabam de votar.

Esmenes 6551 i 6552 del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. La segona esmena, començaré
per la segona, la 6552 és també afectar sense quantitat
prefixada una actuació preferent allà on precisament es
donen els més baixos índexs de normalització lingüística,
que també coincideix amb les zones de les nostres illes que
tenen major densitat de població, badia de Palma, Calvià,
Eivissa, zones turístiques de Mallorca i, per tant, creim que
l'actuació no específica de la Conselleria s'ha de dirigir
fonamentalment a resoldre els problemes de normalització
a aquesta zona.

I la primera esmena tracta de normalització lingüística
en un sentit ampli, és a dir, fer allò que solen fer els pobles
que és donar relleu a les figures que han treballat per a la
normalització lingüística i han estat figures senyeres en
aquest camp. Jo crec que la figura de Joan Alcover n'és una,
és un home que va començar a escriure en llengua
castellana i a un moment donat se'n va tèmer que això no
responia a les necessitats culturals d'aquesta illa i va canviar
i crec que és un dels escriptors en llengua catalana que
valdria la pena conservar. I donat que hi ha una institució
d'aquesta comunitat que està rehabilitant una casa museu i
coincidint també amb la intenció del Consell Insular de
Mallorca, de rehabilitar una altra casa museu de Llorenç
Villalonga, crec que seria una bona actuació per part del
Govern contribuir a aquesta rehabilitació i poder fer,
realment, una casa museu i centre cultural. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En relació a l'esmena 6552, ja he dit
a anteriors intervencions que les actuacions que fan referència
a municipis, que es focalitzen a municipis es desenvolupen
mitjançant els plans pilots de normalització lingüística, que es
materialitzen en convenis amb els respectius ajuntaments i en
aquest sentit actuarà la conselleria en els casos que consideri
necessaris, si són aquests on hi ha més mancances en aquest
sentit, no dubtam que s'actuarà d'aquesta forma.

I quant a la segona esmena, la 6551, nosaltres compartim la
bondat d'aquesta actuació, la intenció i la bona voluntat
d'aquesta actuació, però en aquests moments no és una prioritat
imminent per a la conselleria, com per detreure 20 milions de
pessetes dels programes i els conceptes on es proposa la baixa,
per tant, tampoc no podrem donar suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, aleshores, a votació de les esmenes 6551 i 6552,
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Al subprograma 456101, música, teatre i cinematografia,
s'hi mantenen les esmenes 6714 i 6715 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula per defensar-les.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes també molt
concretes, molt senzilles, la primera d'ajuts als estudiants de
cinematografia fora de la Comunitat Autònoma, per allò que
tenguem també els nostres joves i la nostra gent preparada en
el futur en aquest camp, i la segona, la 6715 seria la creació
d'una escola de teatre de les Illes Balears, en presència de totes
les illes, per tant, per aquí li donam 30 milions perquè
significaria una escola de les Illes, no només d'una illa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Totes les esmenes de
substitució evidentment que suposen renunciar a un tipus
d'actuacions en favor d'unes altres, i en aquest cas nosaltres,
ateses les baixes que es proposen tampoc no podrem donar
suport a aquestes esmenes. En el primer cas, també es volen
detreure 3 milions de pessetes de la transferència a la
fundació pública Balears per la Música, que, com ja he dit
abans, és una transferència per dotar el pressupost que està
acordat entre les diverses institucions que formen la
fundació. I en la segona esmena que ha defensat el Grup
d'Esquerra Unida, també en el mateix sentit, atès que no
podem assumir la baixa, tampoc no tendrà el vot favorable
del nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, idò, a la votació de les esmenes 6714 i 6715,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Al subprograma 457101, promoció, foment i ajuts a
l'esport, s'hi mantenen les esmenes 6749, 6747, 6748, 6755,
6758, 6751, 6752, 6753, 6754, 6756, 6757 i 6750 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És un conjunt d'esmenes, totes
elles al programa de promoció, foment i ajuts a l'esport que
van en el mateix sentit d'incrementar la transferència als
consells insulars ja que tenen la competència en aquest
aspecte, i després tota una sèrie que seria de foment
d'aquells esports autòctons o de millorar les relacions i la
pràctica esportiva entre els esportistes de Menorca i
d'Eivissa i Formentera que poguessin venir a Mallorca, com
la pràctica esportiva en un sentit ampli des del punt de vista
de caràcter popular i participatiu. És un conjunt d'esmenes
concretes en aquest sentit.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. També sense entrar en molt de
detall a cadascuna de les esmenes, perquè també podem fer una
defensa conjunta del vot contrari del nostre grup perquè en
molts de casos, com és un tema reincident les baixes
proposades no són assumibles, es proposen baixes a les
dotacions per la Universiada, per diferents compromisos que té
el Govern balear per tirar endavant amb aquest esdeveniment
esportiu com és la Universiada, en altres casos s'interfereixen
competències pròpies dels consells, transferides al seu moment,
i també moltes de les esmenes que es proposen són actuacions
que el Govern, que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
ja té previstes dins els seus programes pressupostaris i
l'afectació, la definició puntual d'una acció concreta o la
definició d'una quantitat per a una determinada actuació, ja serà
competència de la Conselleria al seu moment en funció de la
necessitat real d'actuar en cada cas. Per tant, com dic, no
donarem suport a cap d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes que
s'acaben de debatre i que són 6749, 6747, 6748, 6755, 6758,
6751, 6752, 6753, 6754, 6756, 6757 i 6750 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6346 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El
diputat Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Pròximament se celebrarà en
aquesta illa la Universiada i és evident que encara hi falten
les instal•lacions al campus, instal•lacions esportives, i és
evident també que seria bo que la celebració de la
Universiada fos una excusa per iniciar tot uns plans de
foment de l'esport universitari que, la veritat és que està
bastant en precari quant a instal•lacions, quant a recursos
tècnics i humans que s'hi dediquen. Aleshores, la intenció
d'aquesta proposta o d'aquesta esmena és destinar una
partida al foment de l'esport universitari. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. El nostre grup no dubta que el procés
de dur a terme la Universiada redundarà en benefici de
l'esport universitari, de les seves instal•lacions, i açò serà un
fet, en qualsevol cas, dir que en aquest cas concret, en
aquest subprograma, a la partida 64000 es contempla
dotació per atendre un pla específic de suport a l'esport
universitari a desenvolupar mitjançant un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears i, per tant, afectar una
quantitat específica, a més, d'un subconcepte de capítol 4
que es refereix a transferències corrents, creim que no és
adequat, ja dic, és una qüestió prevista dins el subprograma
pressupostari i, per tant, innecessària l'aprovació d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació l'esmena 6346 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena 6346.
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Passam al debat de les esmenes 6469, 6470, 6468, 6439,
6438 i 6440, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera esmena, que és per
incrementar la partida 22001 amb 25 pessetes és perquè
almanco com que només en tenen prevista 100 i un diari en val
125, que almanco puguin comprar un diari a l'any dins aquesta
direcció general d'Esports. No fixam el dia de l'any en què han
de comprar el diari.

La segona es tracta del mateix, de garantir el
subministrament elèctric perquè ens sembla que 100 pessetes
per a tota l'electricitat de tot l'any no és suficient, i voldríem un
poc més de llum, tampoc no demanam taquígrafs, ens basta
llum, i hi posam una partida de 100.000 pessetes.

En tercer lloc, creim que és una obligació del Govern
aconseguir que els desplaçaments interinsulars dels esportistes
estiguin coberts en la seva totalitat, els esportistes de Menorca
i d'Eivissa per venir a les competicions que es fan aquí al
Prínceps d'Espanya, les federacions insulars han d'aportar
doblers, nosaltres creim que això és injust per a les altres illes
i preveim que per part de la conselleria se subvencioni
íntegrament aquest desplaçament.

L'esmena 6439, respecte de la construcció del poliesportiu
de Maó, deixam una partida oberta i prevista perquè hi pugui
haver una transacció. El mateix per al desplaçament
d'esportistes entre competicions entre illes, una altra esmena.
Un mòdul poliesportiu escolar a Es Castell, que no en disposa,
en aquest moment i creim que és de les poques poblacions de
Menorca que no disposa d'instal•lació d'aquest tipus i, per tant,
seria necessari que el Govern hi intervengués. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Respecte de les dues primeres
esmenes, que jo consideraria quasi d'anecdòtiques, de 25
pessetes i de 100.000 pessetes per garantir la compra d'un diari
i el subministrament elèctric de la conselleria, el que passa és
que vostès haurien de saber que les partides de capítol 2
d'aquest subprograma estan vinculades i, per tant, formen tota
una previsió pressupostària que permet comprar el diari cada
dia i crec que fins i tot més d'un.

Respecte de les altres, en el cas del poliesportiu de Maó, és
una competència dels consells insulars establir mitjançant els
plans d'instal•lacions esportives les necessitats municipals en
aquesta matèria i així es ve fent des dels diferents consells, i en
els altres casos, l'esmena 6438 no es consigna l'import que
s'afectaria d'aquesta partida, per tant també ens agradaria saber
quin és l'import que s'afecta per poder estudiar la possibilitat
d'aprovar aquesta esmena i en altres casos, són qüestions que no
entren dins les prioritats de la conselleria i no podran ser
assumides, per tant, per aquest grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Crespí, té la paraula en torn
de rèplica.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, només per dir que evidentment aquestes dues
primeres esmenes són anecdòtiques, però jo crec que una
direcció general que du molts d'anys funcionant hauria de
saber quines quantitats pensa dedicar a cadascun dels
conceptes, i és singular que sigui la Direcció General
d'Esports que faci això quan cap altra direcció general
d'aquesta mateixa conselleria ho fa. I jo demanaria un poc
de seriositat pressupostària, de fer l'esforç, de conèixer què
es gasta en cadascuna de les partides per respecte als
diputats que ens llegim aquest document. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
6469, 6470, 6468, 6439, 6438 i 6440, totes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Arribats a aquest punt, hem acabat el dictamen en
comissió de la secció 13. En aquests moments, s'aixeca la
sessió i començarem amb la secció 14 a les 11,30 minuts.
Gràcies.
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