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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda
i Pressupostos per tractar el projecte de llei de pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
1999.

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Joan Mesquida substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Seguint amb el debat, allí on ens havíem quedat al matí,
entraríem a la secció 12, Conselleria de Turisme.

A la totalitat de la secció, s'hi manté l'esmena número 5788,
del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Queda defensada.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si volen la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Queda defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Queda defensada amb els seus propis termes. Gràcies.

Procedirà, idò, la votació de l'esmena 5788, esmena a la
totalitat a la secció 12.

Votació de l'esmena 5788.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Al programa 7511, Direcció i serveis generals de
turisme, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena
número 5099, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena que presentam és
per fomentar els cursos de reciclatge dins els treballadors
d'hoteleria.

Nosaltres entenem que des de la Conselleria de Turisme
es fan molts cursos a través de l'Escola de Turisme, però
entenem també que és bo que almanco durant els hiverns es
fomentàs la qüestió del reciclatge dins tots els treballadors
d'hoteleria. Creim que això seria una mesura per
professionalitzar molt més la professió, creim que és també
molt necessari, ja que no sempre els treballadors estan
formats quan fan feina en hoteleria, i per això demanam i
posam 25 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per dir que votarem en contra
d'aquesta esmena, perquè nosaltres entenem que els cursos
de reciclatge vénen bé via Inem o via pròpia Conselleria de
Treball i Formació. No obstant això, la Conselleria de
Turisme també, a través de l'Escola d'Hostaleria, té cursos
de reciclatge precisament en aquest sentit. Per tant, entenem
que ja està cobert.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.
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Passarem a la votació de l'esmena 5099, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En són nou, Sr. Pujades, en són nou.

EL SR. LLETRAT:

Sí, rectific, són 7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5099.

Passam al debat de l'esmena 5803, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El contingut de l'esmena es defensa
amb la seva pròpia motivació, que són 4 milions de pessetes per
dur a terme un estudi-inventari d'oferta d'oci i serveis turístics
a cada zona turística de la comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Palau, té vostè la paraula, pre
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També hi votarem en contra, perquè
nosaltres entenem que amb l'estudi que es va fer per al Pla de
desestacionalització, un dels apartats era un estudi de l'oferta
d'oci i serveis turístics a tots els indrets de la nostra illa. Per
tant, entenem que aquest apartat ja està fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passam a votació de l'esmena 5803, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al programa 7512, Ordenació de turisme, on es
mantenen les esmenes següents: Esmenes números 5100,
5094 i 592, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, les dues primeres esmenes
són de suport als ajuntaments. La primera per a la
instal•lació de serveis públics i punts de vigilància, i la
segona, suport per adaptar la normativa turística que va
sortint.

Els municipis turístics, o els ajuntaments turístics, veim
que tenen moltes dificultats, ja que massa vegades, per no
dir sempre, la normativa va per davant la seva capacitat de
reacció quant a adaptació d'aquesta normativa. Veim com es
va fer un POOT a Mallorca i a Eivissa, i encara ara els
ajuntaments no s'hi han adaptat, hi posen les mil excuses
però la qüestió és que encara no s'hi han adaptat; és a punt
de sortir una llei general turística, que forçadament haurà de
dur una adaptació també als propis ajuntaments, i veim que
això no es fa.

Jo crec que aquestes ajudes són molt necessàries, i per
això les demanam.

I també,com no podia ser menys, demanam un suport a
la modernització de l'oferta complementària, ja que tots
sabem que ses va aprovar una llei, que va ser benvinguda
per tot el sector quant a la modernització de l'oferta
complementària, però avui en  dia ens trobam que a la gent,
principalment a bars, cafeteries i restaurants, encara hi
manca molt per a aquesta modernització. Jo crec que hem
de fer esforços, des del Govern, també, per a aquest suport
a aquesta modernització. Per això presentam aquesta
esmena de 50 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Palau, per contestar, té la paraula.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha dues esmenes, al
principi, que són, d'alguna, manera, les esmenes que permetrien
fer convenis, o ajudes, amb els propis ajuntaments per dur
endavant determinades tasques o instal•lació de serveis. Vull
dir que precisament la conselleria té una partida adient a tal
efecte. Precisament, la partida 6004053, Direcció General
d'Ordenació, permet fer aquest tipus d'actuacions. També vull
recordar que es va aprovar en ponència una esmena del Partit
Popular que deixava una partida oberta.

Quant a les ajudes a la modernització de l'oferta
complementària, vull dir que, si bé la conselleria no té una
partida a tal efecte, sí que el Govern balear, a través del Pla
Produir, ho fa des de dos anys. Per tant, tots aquells
establiments que s'hi vulguin acollir, ho poden fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Vol apagar el... Gràcies.

Passarem a votació de les esmenes que s'acaben de sotmetre
a debat, que són les esmenes 5100, 5094 i 5092, totes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a continuació al debat conjunt de tot un grup
d'esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que són les
esmenes 6701, 5789, 5790, 5793, 5794, 5807, 5805, 5806,
5808, 5700, 5791, 5795, 5796, 5809, 5792, 5797, 5799, 5798,
4801, 5802 i 5804. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Em limitaré a glossar el contingut de
les esmenes, per a la seva constància en el Diari de Sessions.

La primera és una esmena per incrementar les beques per
accedir als estudis de l'EScola d'Hostaleria. La 5789, 300
milions per a un pla d'infraestructures a les zones turístiques
de la comunitat, amb la finalitat específica de millorar
l'oferta per a turisme d'hivern. L'esmena número 5790
pretén una dotació de 100 milions de pessetes al pla
d'esponjament, per a la seva reactivació, en dos vessants
importants: recuperació de sòl públic, per un costat, i
eliminació de places turístiques obsoletes, per d'altre.
L'esmena 5793 intenta destinar 10 milions de pessetes a la
senyalització dels punts d'interès cultural, històric i
paisatgístic de les Illes Balears. La 5794, 10 milions de
pessetes per a la senyalització dels accessos a les platges de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L'esmena 6807,
4 milions de pessetes per al traspàs al consell d'Eivissa i
Formentera per a la gestió del Pla d'ordenació de l'oferta
turística (Poot). L'esmena 5805, 4 milions de pessetes per a
la transferència al Consell d'Eivissa i Formentera per a la
gestió del Pla de modernització de l'oferta complementària.
L'esmena 5806, transferència al Consell Insular de Menorca
de 4 milions de pessetes per a la gestió del Pla de
modernització de l'oferta complementària. L'esmena 5808,
6 milions de pessetes de transferència als consells insulars
de la partida per a la gestió i control del Pla Mirall.
L'esmena 5700, 200 milions de pessetes a un pla
extraordinari d'inversions i millores d'infraestructures de les
zones turístiques a Menorca. L'esmena 5791, 30 milions de
pessetes per a convenis amb els ajuntaments per a la creació
de serveis públics a les platges de la comunitat. L'esmena
5795, 25 milions de pessetes per a convenis amb els
ajuntaments per a la creació d'infraestructures per a
disminuïts físics a les platges, accessos al mar, sanitaris
adaptats, etc. L'esmena 5796, 10 milions de pessetes per a
convenir amb els ajuntaments l'adquisició i col•locació de
mòduls sanitaris d'ús públic a les platges de les Illes
Balears. L'esmena 5809, que pretén la transferència als
consells insulars del Pla Mirall de la Conselleria de
Turisme, per la totalitat de l'import del Pla Mirall, 844
milions de pessetes.

L'esmena 5792 i l'esmena 5797 es retiren.

L'esmena 6799, 20 milions de pessetes per a l'ajuda i
aportació de mitjans tècnics i humans per incrementar
l'ensenyament de llengües de l'eix d'Europa. L'esmena 5798,
20 milions de pessetes destinats a cursos de reciclatge i
adaptació a les noves tecnologies per als treballadors actius
de l'hostaleria. L'esmena 5801, 10 milions de pessetes en
beques d'estudis per als alumnes de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera a l'Escola d'Hostaleria de la comunitat
autònoma, a Mallorca. L'esmena 5802, 4 milions de pessetes
per a beques d'estudis per als alumnes de Formentera, per
poder accedir a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa i Formentera.
I finalment, l'esmena 5804, 10 milions de pessetes per a la
reposició de la senyalització i adequació de les rutes
d'interès paisatgístic Es Falcó. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. He d'informar que votarem en contra
de totes aquestes esmenes perquè, si bé hi ha una quantitat
d'esmenes que fan referència a actuacions que haurien de tenir
els propis ajuntaments però que, d'alguna manera, o bé les duen
endavant els ajuntaments o la conselleria, i mitjançant convenis
duen endavant aquest tipus d'activitats.

Després hi ha unes altres esmenes que fan referència al Pla
Mirall. Com saben ls senyores i els senyors diputats, el Pla
Mirall és un pla que està en marxa, que s'ha convenit amb els
propis ajuntaments, i en aquest moment no creim que sigui
possible traspassar-se a través dels consells insulars.

Que fan referència a l'Escola d'Hostaleria, vull dir que dins
el propi pressupost de l'Escola d'Hostaleria es contemplen
també les ajudes a beques, que, en algun cas, poden anar al
75%. Vull recordar que n'hi ha una que fa referència a l'Escola
d'Hostaleria d'Eivissa, i que precisament l'escola ja s'ha
adjudicat i està en fase d'obres, cosa que farà possible que el
pròxim curs aquestos estudis ja es facin a l'illa d'Eivissa.

I quant a les rutes d'Es Falcó, això també va ser un conveni
que es va fer en el seu dia, el manteniment de les quals
correspon als ajuntaments. No obstant això, si els ajuntaments
en qualque moment ho necessitassin, ho demanassin, supòs que
amb les partides que té la pròpia Conselleria de Turisme se'ls
podria ajudar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passam a votació de tot aquest conjunt d'esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, que són les següents; 5701, 5789, 5790,
5793,5794, 5807, 5085, 5086, 5808, 5700, 5791, 5795, 5796,
5809, 5799, 5798, 5801, 5802 i 5804. Remarc que les esmenes
5792 i 5797 han estat retirades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al programa 7513, de promoció del turisme, en
el qual es mantenen les esmenes següents: Número 5742,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè
la paraula per fer-ne la defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat del
programa de promoció del turisme, ja que consideram que
en aquest programa es fa un excés de transferència a Ibatur,
es dóna tot el programa de promoció de turisme a Ibatur, i
com després veurem a altres esmenes, consideram que les
Illes Balears són prou conegudes a la resta d'Europa i
consideram que és un excés d'inversió en Ibatur; en aquest
sentit, no creim que sigui la política adequada per a la
desestacionalització que pensam que hauria de tenir
aquestes illes, pels problemes d'ocupació durant els mesos
d'hivern.

En aquest sentit, és una esmena a la totalitat perquè
consideram que és un excés de doblers públics cap a
l'Institut balear del turisme de promoció d'aquest turisme
que ja està prou promogut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Rebutjam aquesta esmena ala
totalitat, d'entrada, i crec que poques coses hem de dir, en el
sentit que tal vegada la portaveu d'Esquerra Unida de les
Illes Balears opina que la quantitat que s'hi destina és massa
elevada; a nosaltres fins i tot, com a grup parlamentari que
dóna suport al Govern, ens agradaria que la quantitat fos
més grossa, no ho és perquè les circumstàncies
pressupostàries ho donen així,. Per tant, entenem que, a
pesar que les Illes Balears, efectivament, és veritat, són
conegudes, però es fa necessària una inversió el més grossa
possible, primerament per a la desestacionalització, que s'ha
anomenat, en segon lloc, per al sentit d'obrir nous mercat, i
en tercer lloc, per mantenir els que tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passarem a votació de l'esmena 5542, del Grup
Parlamentari d'Esquera Unida de les Illes Balears.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 9 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 5542, que acabam de
debatre.

A continuació hi ha un grup d'esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que són les següents:
Números 5093, 5095, 5096, 5097, 5098, 5101, 5102 i 5103. En
nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr.
Sansó, té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Aquest munt d'esmenes va encaminat
un poc a donar les nostres prioritats quant al pressupost
d'Ibatur.

Cada any ens trobam que des d'Ibatur, pràcticament els
darrers anys, hem vist com són les mateixes partides, almanco
no hi ha hagut una explicació lògica sobre, exactament, quines
són les prioritats. Aleshores, amb aquest munt d'esmnes,
nosaltres l'únic que fem és intentar donar aquestes prioritats.

Començam per la 5093. Hi plantejam un suport als
ajuntaments per a aquests projectes desestacionalitzadors o
d'esponjament, que creim que són tan necessaris a totes les
nostres zones turístiques.

Entenem també que hi ha una qüestió que encara que no
sigui d'hivern, entenem que ha donat una rendibilitat, que és el
festival d'estiu a les Illes Balears, la rendibilitat és ben clara
quan un d'aquests festivals, sense anar més enfora, el de
Pollença, està inclòs ja dins els circuits internacionals europeus.
En aquest sentit, nosaltres creim que s'han de fomentar encara
molt més aquests festivals, i per això hi posam una quantitat, la
qual també duim per igual a la qüestió de l'hivern, o sigui,
entenem que així com els festivals d'estiu són coneguts ja fins
i tot a nivell internacional, a l'hivern, pràcticament, es fa molt
poca cosa, tan musicalment con culturalment; aleshores, hi
posam 30 milions de pessetes.

També entenem que és cert que la promoció es pot fer
també, sens dubte, la promoció, diguem-ne, interior, des dels
propis consells insulars. Per això, demanam també posar una
partida de 100 milions de pessetes perquè se signin convenis
amb els consells insulars per a la promoció, sempre benentesa,
interior a cada illa.

Igualment, entenem que els ajuntaments tenen moltes
vegades dificultats per transmetre aquesta promoció dels
seus propis termes municipals, i també posam 50 milions
per a suport als ajuntaments.

Igualment, també dedicam una sèrie d'esmenes per
entendre que aquest turisme que tots desitjaríem, o que
almanco entenem que pot donar una rendibilitat a l'hivern,
que és el turisme cultural, el turisme que no és de sol i
platja, ha de tenir la seva part econòmica dins Ibatur també
per promoure.

És cert també que, com sempre, trobarem que se'ns diu
que des d'Ibatur ja es fa tot això, però la qüestió nostra era
almanco posar aquestes esmenes perquè el PSM té clar que
hi ha d'haver unes prioritats, que amb aquests mil i busques
de milions de pessetes, ben invertits, amb unes prioritats que
poden parèixer, com s'ha dit..., que n'hi pot haver més,
sempre que estiguin ben invertits.

Aleshores, per al nostre grup, la intenció d'aquests
esmenes és simplement això, donar aquestes prioritats. Per
això, esperam que almanco se n'aprovi alguna.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, voldria començar per dir que
supòs que cada grup, d'acord amb la seva filosofia, podria
pensar que el pressupost d'Ibatur s'ha d'aplicar de diferent
manera: El nostre grup entén que el pressupost d'Ibatur, a
és, és un òrgan en el qual hi ha un consell de direcció, que
és el que marca la línia a seguir, és l'adequat; que, per altra
banda, en aquestes esmenes es fa referència a una sèrie de
punts, com pugui ser desestacionalització, festivals, actes
culturals, convenis amb els consells insulars, ajuda a
ajuntaments, esponjament, promoció de l'hivern,
senyalització, etc., i jo entenc que dins el pressupost d'Ibatur
i a les partides que té tots aquests objectius estan coberts, o
sigui que d'alguna manera jo entenc, per exemple, els
ajuntaments, encara que no se'ls doni una quantitat per
poder fer material de difusió i de promoció, sí que, almenys
en el que jo conec, i crec que així és, tant des del consell
insular com des del Govern balear, aquest material se
subministra a les pròpies oficines de turisme.

Per tant, entenc que les partides, tal com estan, són
suficients per atendre tota aquesta sèrie d'activitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.
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Acabat el debat d'aquestes esmenes, passarem a la seva
votació. Són les esmenes números 5093, 5095, 5096, 5097,
5098, 5101, 5102 i 5013.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I hem acabat la secció 12.

Passarem a la secció 13, Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si es pot suspendre un minut, per cercar la carpeta i la nova
ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè un minut.

És el que m'ha demanat.

Començam amb la secció 13, Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

A la totalitat de la secció, s'hi mantenen les esmenes
següents: Números 5288, del Grup Parlamentari PSM-entesa
Nacionalista, i 5395, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, i la 7810, del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l'esmena 5288, té la paraula el diputat Sr.
Damià Pons, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena a la totalitat la defensarem
en la sessió plenària que es convoqui i celebri per debatre el
projecte de pressupostos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Per defensar l'esmena 5395, d'Esquerra Unida, la Sra.
Thomàs té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També, en ser una esmena a la
totalitat, reservam tota l'argumentació per al debat en
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Per defensar l'esmena 5810, del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Queda reservada amb els seus
propis termes, i al plenari farem el debat corresponent amb
el conseller. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Procedirem a la votació d'aquestes esmenes, que són la
5288, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
5395, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i 5810, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 422101, ensenyaments no universitaris,
s'hi mantenen les esmenes següents: 5347, del Grup
Parlamentari Mixt. Sra. Munar té vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una partida destinada a la
construcció de nous instituts a Mallorca i a Eivissa i per dotar
de millores els diferents centres no universitaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Palau, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tot i entenent el Grup Popular que és
necessària la construcció d'aquestos centres, tant a Eivissa com
a Mallorca, i tenim constància que s'hi està treballant, entenem
que en aquestos moments, dins els pressupostos de la
Conselleria d'Educació hi ha les partides necessàries per
començar aquestes obres; no obstant això, es fa difícil poder
quantificar-ne l'import sense tenir, com és natural, en aquest
moment, els projectes totalment acabats, ni tan sols els plans
d'execució. Per  tant, entenem que la partida que hi ha dins els
pressupostos és suficient per dur endavant totes aquestes
necessitats, i en el moment que es tenguin pressupostàriament,
i d'acord amb els projectes, les quantitats exactes i els terminis
de les obres, es podran fer les modificacions que s'hagin de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passarem a votació, perdó, de l'esmena 5347, del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Entrarem en el debat d'una sèrie d'esmenes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que són les
números següents: 5428, 5429, 5430, 5438, 5427, 5397, 5433,
5432, 5450 i 5431. Per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Les dues primeres esmenes fan
referència a ampliar la partida econòmica per assegurar el
funcionament dels consells escolars municipals dels
municipis de totes les illes, i, per tant, en aquest sentit, la
primera és de 100 milions de pessetes, i la segona, que
correspon a assegurar el funcionament dels consells escolars
insulars, per tant, aquells que corresponen a cada illa, per un
valor total de 50 milions.

A continuació, la 5430 fa referència a augmentar i
millorar la dotació econòmica cap a l'educació permanent
d'adults. Pensam que és un ensenyament que ha de tenir
prou millora i que, a la vegada ha d'adequar-se, com de fet
s'ha de fer, a la Logse i, per tant, necessita aquesta millora
econòmica. La 5438 fa referència a dotació de beques per a
llibres i material escolar de la xarxa d'escoles públiques; és
una quantitat considerable, 300 milions de pessetes perquè
pensam que ha d'anar progressivament cap a l'ajut de
material escolar, de llibres de text a càrrec de
l'Administració i, en aquest sentit, en consonància amb allò
que han demanat les federacions de pares d'alumnes a nivell
estatal.

A continuació ve una partida de 50 milions de pessetes
a l'esmena 5427, que fa referència a l'ampliació de l'oferta
de menjadors escolars dins l'escola pública precisament per
igualar aquest tipus d'oferta a l'escola concertada, que
normalment sol tenir aquests menjadors inclosos. Després
ve una esmena d'afectació per allò d'adequar-se l'oferta de
0 a 3 anys, una oferta que sabem que no és obligatòria, però
a les condicions d'infraestructures i instal•lacions que marca
la Llei orgànica general d'educació, la Logse, i després tres
esmenes..., dues esmenes que fan referència a la millora de
les extensions de les escoles oficials d'idiomes d'Eivissa,
Menorca i Mallorca.

Per altra banda hi ha una esmena molt concreta, la 5450,
que fa referència al col•legi públic de son Espanyolet, un
col•legi públic prou antic que necessita rehabilitar i millorar
molt les seves infraestructures; l'hem volgut treure de
qualsevol altra millora de les infraestructures en general de
les escoles públiques perquè pensam que l'escola de son
Espanyolet necessita una inversió immediata i, finalment,
una partida de 1.500 milions de pessetes, la 5431, l'esmena
d'aquest número, per tal d'impulsar la normalització
lingüística en tot l'àmbit educatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, per contestar té vostè la
paraula.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, dins els pressupostos de la
Conselleria d'Educació hi ha una sèrie de partides genèriques
que estan destinades precisament a atendre totes aquestes
peticions que se'ns fan amb aquestes esmenes, partides que
nosaltres pensam i que d'acord ho han fet els tècnics de la
conselleria són suficients. Per tant, algunes altres també que fan
referència especialment a beques, aquest any tenim
coneixement que el Govern balear ha fet una convocatòria de
beques ara, últimament, però també sabem que les beques és
una competència del Govern de l'Estat.

Quant a la millora de les escoles oficials d'idiomes, el
Govern balear en aquests moments està fent un estudi, està fent
una anàlisi de quines són les necessitats que hi pot haver a cada
una de les illes i en tant que conegui aquestes necessitats, com
és natural, afectarà les quantitats que siguin suficients. I quant
a les millores dels col•legis s'ha de dir que hi ha un termini
obert entre l'1 i el 31 de desembre perquè d'acord amb el
consell escolar i la direcció del centre es puguin fer les
peticions que siguin necessàries i, en aquest sentit, s'actuarà en
conseqüència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Acabat el debat, procedirem a les
esmenes que es venen de sotmetre en el debat, totes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que són les
següents: Sr. Lletrat, vol procedir a la lectura dels números,
perquè jo...

EL SR. LLETRAT:

5428, 5429, 5430, 5438, 5427, 5397, 5433, 5432, 5450 i
5431.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de les esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor; 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

I passam...

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a continuació al debat conjunt d'un conjunt
d'esmenes que són les números 5290, 5291, 5292, 5293,
5294, 5325, 5323 i 5327 del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, d'aquestes vuit esmenes hi ha
un primer paquet que són les cinc primeres, que fan
referència a un mateix concepte que és la proposta i la
dotació pressupostària per fer viable l'inici, com a mínim, de
la creació d'aquesta iniciativa, o la consolidació d'aquesta
iniciativa que és la creació d'una escola oficial d'idiomes a
Manacor, a Inca, a la ciutat d'Eivissa i a Maó i a Ciutadella.
Es tracta, evidentment, d'unes esmenes que tenen com a
objectiu fer possible que es consolidi una xarxa d'escoles
d'idiomes que permetin que els ciutadans d'aquestes illes
tenguin al seu abast una oferta de qualitat en aquesta
matèria educativa, cosa que en aquest moment no es
produeix.

Després queden tres altres esmenes, cadascuna de les
quals és singularitzable. La primera de totes és una esmena
que té com a objectiu dotar d'una previsió pressupostària i,
a la vegada, impulsar o permetre que s'impulsi una acció
política que consisteix en traspassar la gestió de les
escoletes que en aquests moments estan adscrites a la
Conselleria de Presidència, adscriure-les a la Conselleria
d'Educació, cosa que ens semblaria molt més coherent i, a
més a més, d'aquesta manera es podrien dotar aquestes
escoletes d'una dimensió educativa que en aquests moments,
en el cas que la tenguin, que suposam que parcialment sí
que és lògic que la tenguin, quedarien molt més integrades
dins el sistema educatiu global. 

Després hi ha una altra esmena que fa referència a la
necessitat de dotar pressupostàriament i d'una manera
explícita i específica la construcció de tres instituts de
secundària a la ciutat d'Eivissa, al poble de Sant Agustí i a
Sant Llorenç a l'illa d'Eivissa. I finalment hi  ha una tercera
esmena en aquest segon paquet que estic presentant que té
com a objectiu dotar pressupostàriament l'acció política de
completar la xarxa de centres escolars públics d'educació
infantil de 3 a 6 anys. 

Totes aquestes esmenes fan referència a educació i tenen
com a objectiu completar, solucionar llacunes que des del
nostre punt de vista existeixen en els pressupostos que es
presenten. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fins i tot a l'anterior intervenció ja
m'havia referit al que era la possible creació d'escoles
d'idiomes; en aquest sentit em remet al que havia dit abans, que
en aquests moments el Govern balear està estudiant
conjuntament amb els agents socials quina és la resposta
necessària, adequada per poder dotar totes les zones de la nostra
comunitat d'aquest tipus d'escoles. Per tant entenem que hi ha
una partida pressupostària oberta i aquesta partida
pressupostària es fa difícil saber ara exactament quin és
l'augment que ha de tenir en base a les necessitats, ja que
exactament no es coneix degut a què està en fase d'estudi.

Per altra banda, es demana en una esmena el traspàs d'unes
competències, podríem dir, que estan adscrites a la Conselleria
de Presidència a la Conselleria d'Educació i Cultura. No
entram, diguem, sobre si és convenient o no, no obstant això
volem recordar que és competència del president de la
Comunitat Autònoma d'alguna manera organitzar quina ha de
ser la gestió de les competències a través de les diferents
conselleries; en cas que es traspassassin, com és natural, també
es traspassarien amb les dotacions que estan adscrites a la
Conselleria de Presidència.

I quant a la creació d'aquests nous instituts especialment a
l'illa d'Eivissa, jo li vull dir, a part del que pugui dir el Govern,
però també el coneixement que tenc és que en aquests moments
hi ha en marxa la creació de tres nous instituts, un a Eivissa
ciutat, un a Sant Llorenç i un a Sant Josep o Sant Agustí, millor
dit. Aquests instituts alguns estan ja en fase molt avançada,
concretament el d'Eivissa, que el conveni..., millor dit, perdó,
el projecte està acabat i les obres podran començar dins un
temps no molt curt, i els altres dos estan precisament en fase de
redacció de projecte, i una vegada que es tengui coneixement
exacte, com he dit abans, del projecte, cost i termini d'execució,
com és natural es faran les reserves pressupostàries necessàries
per poder-ho dur endavant, però de qualsevol manera entenem
que amb les partides que hi ha en aquest pressupost idò es pot
tirar endavant amb aquests tres projectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a la votació, idò, d'aquestes
esmenes que són la número 2590..., 5290, 5291, 5292, 5293,
5294, 5325, 5323 i 5327.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, en aquest moment al debat conjunt i
votació de les següents esmenes del Grup Parlamentari
Socialista: són les números 5841, 5814, 5815, 5816, 5817,
5832, 5747, 5749, 5744, 5746, 5830, 5748, 5822, 5823,
5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5818, 5819, 5820 i
5821. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes són
molt diverses i, en principi, es podria analitzar que fan
referència a mancances en el que és centres d'educació
infantil, centres d'educació primària, secundària, mancances
pel que fa a desplaçament d'estudiants fora de l'illa de
residència; també fan referència al que és ensenyança no
universitària, ampliació actual de centres, dotació
d'instal•lacions esportives o de reforma dels centres que no
disposen d'elles; també hi ha una altra esmena que fa
referència a la supressió de barreres arquitectòniques i,
d'aquesta forma, plantejam una esmena de 15 milions de
pessetes en el Pla general de promoció de les activitats
educatives a Formentera, reinstauració del programa de
colònia escolar, suport a activitats extraescolars amb
convenis amb els ajuntaments, 25 milions de pessetes,
transformació de l'extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes a
Eivissa amb escola oficial; una esmena similar pel que fa
referència a l'Escola Oficial d'Idiomes a Menorca. 

També plantejam una esmena de suport als centres
escolars amb especials problemes d'integració social amb 20
milions de pessetes. Plantejam convenis amb els
ajuntaments pel que és ampliació d'oferta d'educació infantil
de 0 a 3 anys. Plantejam la possibilitat d'una esmena al
pressupost de 200 milions de pessetes per convenis amb els
ajuntaments pel que fa referència als centres d'educació
d'adults. Beques de formació permanent per al professorat
d'ensenyament no universitari. Una altra esmena fa
referència al pagament íntegre del deute i a actualitzar el
conveni per al finançament de les escoles infantils de
Ciutadella, 50 milions de pessetes; ampliació de l'institut de
Ferreries, 50 milions de pessetes; construcció d'un centre
d'educació infantil de primària a Alcúdia, un altre centre
d'educació infantil de primària a Llucmajor. Plantejam
també una necessitat molt demanada per la població de
Pollença com és l'institut de Pollença amb 300 milions de
pessetes. La construcció d'un institut de secundària a Sant
Llorenç de Balàfia, l'institut d'educació de secundària a Sant
Josep de sa Talaia, un altre institut d'educació secundària a
Eivissa, a Marratxí, i allò a què feia referència abans:
millora del que són instal•lacions esportives als centres
d'educació de secundària i primària i obres de reforma i
millora als centres d'educació d'adults. Moltes gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Contestaré d'una forma molt genèrica
totes aquestes esmenes. En unes diré que a algunes d'aquestes
esmenes o a bastants d'aquestes esmenes hi ha partides
pressupostàries contemplades dins el pressupost de la
Conselleria d'Educació. Unes altres, si bé no estan
contemplades, però el Govern entén que hi ha prioritats més
grans que atendre aquestes esmenes que ens fan aquí, i per
l'altre també sobretot en el que es refereix a instituts em remet
a la contestació que havia dat a les esmenes que havia presentat
el PSM amb anterioritat. Per tant votarem que no a totes elles.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, idò, a la votació d'aquest grup
d'esmenes, totes del Grup Parlamentari Socialista i que són les
següents: 5841, 5814, 5815, 5816, 5817, 5832, 5747, 5749,
5744, 5746, 5830, 5748, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827,
5828, 5829, 5818, 5819, 5820 i 5821.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I passam al subprograma 422106, formació musical, on es
mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears les esmenes números
5396, 5434 i 5435. Sra. Thomàs, té vostè la paraula per a la
seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena és
incrementar en un cent per cent les aportacions de la
conselleria a les escoles municipals de música, per tant és la
mateixa quantitat doblada. I les dues següents són creacions
de partides: la 5434 una partida oberta amb una dotació
pressupostària senzillament d'obertura de 1.000 pessetes,
així com l'esmena següent, la 5435 per tal de fomentar
l'ensenyament de l'art dramàtic i de la dansa per part de la
Conselleria d'Educació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per dir que
l'esmena que fa referència a les escoles municipals de
música dir que en aquests moments precisament la
Conselleria està fent una anàlisi i un estudi quant a les
necessitats, i a les altres dues, que dins el Conservatori de
Música i Dansa hi ha partides suficients per poder atendre
aquestes necessitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Procedirem idò a la votació de les
esmenes 5396, 5834..., perdó, 5434, 5435 i 5396.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I passam a la votació d'un grup d'esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que són les
següents: 5296, 5304, 5328, 5295 i 5324. El Sr. Damià Pons
té la paraula.



1944 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 3 / 15 de desembre del 1998

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. D'aquestes cinc esmenes, n'hi ha tres
que s'inscriuen clarament dins l'apartat de formació musical;
dues d'elles fan referència a les escoles municipals de música
impulsades pels ajuntaments amb una excessiva manca de
suport per part del Govern balear, que encara continua sense
definir el pla global de formació musical d'aquesta illa, cosa
que és una mancança evident, i creim que, a aquestes escoles de
música, se'ls han de donar més recursos per tal que puguin
invertir en millora dels seus equipaments i, a la vegada, que tot
això repercuteixi en una millora de la qualitat de l'oferta
didàctica, educativa que en aquestes escoles s'ofereix.

A més a més hi ha una altra esmena que el nostre grup ha
presentat d'una manera sistemàtica any rera any, que fa
referència a les beques d'estudis musicals o per a estudis
musicals fora de les Illes; hi ha molts de joves i al•lotes
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs que
estudien fora de la seva pròpia illa i que tenen uns ajuts
absolutament insuficients per afrontar una formació musical de
més nivell acadèmic i, per tant, de més formació, i creim que
per tant s'hauria d'incrementar aquesta partida.

A més a més hi ha una esmena que també valoram com a
important, que és una esmena que pretén comprometre el
Govern balear en dotar els municipis de les Illes d'una xarxa de
teatres municipals que permeti oferir teatre, música, fins i tot
actes cívics i culturals en general, amb un equipament digne i
de cabuda adequada i dotada de la tecnologia adient. Aquesta
infraestructura de teatres municipals en aquest moment és
afrontada per algun consell en particular mitjançant el seu
programa de cooperació municipal, però és evident que els
consells insulars no varen rebre en el moment de les
competències de cultura recursos per poder impulsar un pla
d'infraestructures culturals i, per tant, seria lògic que el Govern
balear s'hi comprometés i, formant un triangle de col•laboració
entre Govern, consells i els mateixos ajuntaments, fes possible
que en un termini de no massa anys a les nostres illes hi hagués
una xarxa de teatres jo diria adequada a l'altura del segle, que
encara en aquests moments no hi està.

A més a més presentam una altra esmena, que està dins
aquest paquet, que fa referència a la creació i ampliació de
l'oferta d'escoletes d'educació infantil, que complementa una
esmena presentada en el paquet anterior i que d'alguna manera
creim que també és reforçar una línia que, encara que s'ha
iniciat, es desenvolupa de manera insuficient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Contestar algunes esmenes en el
mateix sentit que ja m'havia expressat amb anterioritat en el que
fa referència a la música i al teatre: que el Govern balear està
precisament en aquesta orientació, però també s'ha de dir que
en aquest moment està en fase d'anàlisi i d'estudi.

Quant a les beques per a música, he de dir que fins i tot
està contemplat dins el règim especial de Balears que el
Govern central pugui ajudar, igual que es fa amb altres
estudis que han de sortir fora de les Illes en aquest sentit, i
quant a (...) entenem que en aquest moment és un tema
municipal, que no vol dir que en algun moment no pogués
ser susceptible d'un conveni conselleria-ajuntaments, però
no està contemplat en aquests pressupostos i dic el que
havia dit abans: que moltes vegades en uns pressupostos
com que les quantitats són justes, idò la conselleria, d'acord
amb els seus programes, fa un ordre de prioritats i en aquest
moment no la podem acceptar perquè hi ha altres prioritats
en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, idò, a votació d'aquest
conjunt d'esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista que vénen de ser debatudes; són les esmenes
5296, 5304, 5328, 5295 i 5324.

Vots a favor de les esmenes?

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.

I passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, 5745 i 5702. Té la paraula el
diputat Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 5745 proposa destinar
50 milions de pessetes per a ajuts als ajuntaments per
subvencionar les escoles municipals de música. Aquesta és
una activitat que els ajuntaments suporten i impulsen quasi
exclusivament sense suport exterior, i desenvolupen i
representen una activitat interessant en els municipis, a
vegades en condicions molt precàries. Per tant, donada la
necessitat d'ajudar els ajuntaments en aquesta política de
l'ensenyament de la música proposam aquesta esmena.

I a l'esmena 5702 proposam que es creïn o que es doti
una partida de 50 milions per crear beques d'accés als
estudis del Conservatori, que està ubicat a Mallorca; el que
hi ha a Menorca i a Eivissa són extensions i, per tant, per als
alumnes que són de Menorca, que són d'Eivissa i de
Formentera i que han d'accedir al Conservatori per
completar els seus estudis que es creï un fons de beques per
a aquests alumnes. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Senyor... No? Passarem idò a votació de
les esmenes 5745 i 5702 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, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I passam al subprograma 422107, activitats
complementàries d'educació, on es manté l'esmena 5127 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Pons, té la
paraula per a la seva defensa.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena té com a objectiu
incrementar la partida destinada a la concessió de beques de
transport per a universitaris que estudien fora de la seva illa,
que és una partida que enguany ha aparegut per primera
vegada, em sembla, a la política universitària del Govern, però
creim que encara és insuficient perquè les despeses que es
generen respecte a la necessitat d'anar a estudiar a fora de la
seva illa són considerables i, per tant, creim que s'haurien
d'afrontar d'una manera més quantitativament notable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Palau, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo crec que tot el que
pogués ajudar en aquest sentit és poc. He de dir que aquest any
fins i tot el Govern balear, com havia dit abans, ja ha fet un pla
de beques, un per a les persones que estan estudiant a qualsevol
indret, ja sigui a les Balears o bé sigui a nivell nacional, i un
altre per als estudiants aquells que han de sortir de la nostra
comunitat. També vull recordar que hi ha dues extensions
universitàries que s'han posat en marxa, tant una a Menorca
com a l'illa d'Eivissa que, d'alguna manera també ajuden a
pal•liar aquestes despeses que tenien els estudiants, i de cara al
que pugui ser l'any 1999 em remet al que havia dit abans, que
estan contemplats en el règim especial de les Illes Balears
aquest tipus d'ajuts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Vol apagar per favor...?

Passarem, idò, a la votació de l'esmena 5127 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

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:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena que venim de
sotmetre a votació.

En el programa 4222, ensenyaments universitaris, es
mantenen les esmenes següents: número d'esmena 5353,
número d'esmena 5354 amb la rectificació de ponència i
número 5348, totes del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Munar,
té vostè la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la 5353, es tracta de
compensar una manca d'inversió que hi ha hagut per part del
Govern durant l'any 1998 a la Universitat de les Illes
Balears; era una quantia que estava pressupostada a
l'exercici anterior i que no ha anat a la Universitat. Pel que
fa a la 5354, es tracta també d'incrementar les transferències
corrents del Govern a la Universitat fins arribar a la quantia
de 5.400 milions de pessetes per tal d'homologar el
finançament per alumne respecte als alumnes de les altres
universitats de l'Estat espanyol que, com sabran els senyors
i les senyores diputats, està calculat en 400.000 pessetes per
alumne, a diferència de les 280.000 que és el que rep la
Universitat per alumne del Govern balear. I pel que fa a la
5348 es tracta de dotar de beques els joves universitaris de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera; la quantia seria de 100
milions de pessetes per a aquells que vénen a estudiar a l'illa
de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Palau, té la paraula per
contestar.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. He de dir que votarem en contra
d'aquestes esmenes, especialment de les dues primeres perquè
fins i tot ja en fase de ponència ja es va aprovar una esmena del
Grup Popular en el sentit que d'alguna manera corregia la
diferència que hi pogués haver i pactar el pressupost en el que
puguin ser els òrgans de la pròpia Universitat. I quant a les
beques d'estudiants universitaris d'Eivissa i Formentera, em
remet al que he dit en les diferents intervencions anteriors: que
es contempla dins el REB, dins el règim especial de Balears,
que es puguin dar ajudes als estudiants per a aquest tipus de
desplaçaments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Vol pitjar el botonet?

Passarem, idò, a la votació de les esmenes 5353, 5354 i
5348 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat de
l'esmena 5437 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena són 200 milions de
pessetes per mantenir i ampliar la consignació per a beques de
desplaçaments i estades fora de domicili dels estudiants
universitaris de les Illes Balears i complementar el sistema
general de beques que consideram prou insuficient. En aquest
sentit pensam que els 200 milions serien una millora
substancial en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Solament per dir que em remet a les
explicacions que hem donat amb anterioritat, i quant a ajudes
per a estudiants fora de les Illes quant a l'aplicació del REF.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passarem a la votació de l'esmena 5437 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Debat de l'esmena 5750 del Grup Parlamentari
Socialista. L'esmena 5750 del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Tur i Torres, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena el Grup
Socialista pretén que el Govern ampliï la seva aportació i la
seva col•laboració amb la Universitat internacional de
Menorca, illa del Rei, donada la importància que ha assolit
aquesta universitat i la poca aportació que hi fa el Govern de
la Comunitat Autònoma en aquests moments. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, dir que el Govern ja va
incrementar aquesta partida a l'actual exercici, del 1998, té
la intenció de mantenir aquest suport per a l'any 1999, a
pesar que no està quantificada, però sí que hi ha partida
pressupostària per poder-hi fer front.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació de l'esmena 5750 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

En el programa 4511, Direcció i Serveis Generals de
Cultura, s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 5440 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 20 milions de
pessetes per tal d'iniciar la creació del museu etnològic de
Menorca, crec que està defensada amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, entenem que és un projecte
interessant, un projecte que pot ser necessari per a l'illa de
Mallorca, però a la volta pensam que la planificació i dur-ho
endavant ha de ser a través de les administracions implicades,
i a tal efecte jo crec que ha de ser en base a un conveni que es
pugui signar en el seu moment amb les diferents
administracions que hagin de dur endavant aquest projecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de l'esmena 5440
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

I passam a les esmenes 5297 i 5298 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes fan
referència a una assignatura pendent per part del Govern
balear d'ençà que es varen produir la transferència de les
competències en gestió cultural als consells insulars, sempre
ha entès el nostre grup, i així ho ha reiterat insistentment,
que una vegada transferides les competències al Govern
balear li quedava la responsabilitat de fomentar els
intercanvis culturals entre les illes, i a la vegada de fomentar
la projecció de la cultura de les Illes Balears i de cadascuna
de les Illes Balears cap a l'exterior de la Comunitat. El
Govern balear no ho ha fet, i aquestes dues esmenes
pretenen, d'alguna manera incitar el Govern que assumeixi
políticament aquest deure, i a la vegada de dotar-les
pressupostàriament. En el cas que no ho faci, allò que fa és
obligar els consells insulars que sense haver rebut els
recursos per fer-ho, estiguin obligats a haver de donar una
mà que aquests intercanvis i aquesta projecció es realitzin,
perquè, si no, malament aniria, tantes demandes com hi ha
a cada illa per sortir de l'àmbit comunitari, per tal de mostrar
la seva producció cultural. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Palau, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també entenem, com
diu el Sr. Pons, que dins una de les competències que s'ha
quedat la Comunitat Autònoma precisament, és la
realització d'activitats culturals a l'àmbit de la nostra
comunitat, el Govern balear i en aquests pressuposts hi ha
partides destinades a tal efecte, i quant a les activitats fora
de la nostra comunitat, pensam que també són interessants
però també pensam que tal vegada han de tenir preferència
les que realitzam dins la nostra pròpia comunitat, però, no
obstant això, crec que és bo, tal com ve fent el Govern
balear, que tengui convenis o col•laboracions amb altres
administracions, d'altres comunitats, millor dit, a l'efecte,
d'alguna manera, de promocionar tot el que és la nostra
cultura fora d'aquest territori.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes
5297 i 5298 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

I passam al programa 4521, biblioteques i arxius, on es
mantenen les esmenes següents: per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, esmenes 5425, 5426 i
5424. Sra. Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són tres esmenes dedicades a ampliar
el capítol dedicat al funcionament de les biblioteques públiques,
amb un cent per cent en el cas de Maó, sense posar el
percentatge, però sí dedicat a estudis i treballs tècnics a la
Biblioteca Pública de Palma, 3 milions. I la darrera, per
augmentar en un 500% la quantitat assignada a inversions reals
a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Sembla mentida que
augmentar un 500% signifiqui 4 milions de pessetes, i això
significa la poca dotació que el Govern balear pensa destinar a
aquest arxiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, té la paraula per contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, dir solament que el Govern ja
té dins els seus pressuposts les partides necessàries per a
cadascun dels programes i de les iniciatives que creu que du
endavant, a tots ens agradaria poder incrementar partides, però,
com és natural, quan s'incrementen partides s'han de treure
d'altres partides que també es consideren prioritàries, per tant,
no podem votar a favor d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, idò, a la votació del conjunt
d'esmenes del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, que són
5425, 5426 i 5424.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. I passam
a les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, núms. 5301, 5302 i 5303. Sr. Pons, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres esmenes fan
referència a un mateix concepte que és l'adquisició de nous
fons documentals i bibliogràfics amb tres destinataris
diferents, d'una banda l'Arxiu Històric del Regne de
Mallorca, de l'altra la Biblioteca Pública de Mallorca i
l'altra, la Biblioteca Pública de Maó. Evidentment, aquestes
tres esmenes responen a l'observació que en els pressuposts
d'aquestes tres importants institucions culturals, més enllà
de la partida assignada a personal, les altres partides tenen
aquests equipaments culturals a pa i aigua, i creim que no és
lògic que els principals equipaments públics que depenen
del Govern balear en matèria de conservació del patrimoni
documental i bibliogràfic no tenguin una certa disponibilitat
pressupostària per anar adquirint aquells elements
documentals i bibliogràfics que podrien contribuir a enriquir
el fons i a la vegada a garantir que el fons que estan fora
d'aquestes institucions no es faran malbé, com que no hi ha
als pressuposts presentats pel Govern balear garanties que
hi hagi doblers per poder afrontar aquesta qüestió, la nostra
proposta és que s'incrementin les partides. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Palau, per contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que m'havia
pronunciat anteriorment, quant a les darreres esmenes,
també vull fer constar que, si bé no es contempla la
quantitat que amb aquestes esmenes es demana, però que
també el Govern té previst algunes actuacions i tot és
qüestió de les prioritats que ha fixat el mateix govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes
5301, 5302 i 5303, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Passam al debat de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, 5813 i 5752. Sr. Tur,
té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 5752 respon a la necessitat
de dotar de material bibliogràfic la Biblioteca de Maó i respon,
per tant a la desatenció que té el Govern respecte d'aquests
centres, quan comprovam que en els darrers exercicis, la
inversió amb aquest concepte ha estat mínima i per aquest
exercici la partida que hi ha prevista és pràcticament nul•la, per
tant, respon a aquesta necessitat d'adquirir material bibliogràfic
per la Biblioteca de Maó. I l'altra esmena, la 5813 proposa la
construcció de la biblioteca pública d'Eivissa, per argumentar
aquesta necessitat jo crec que basta dir que Eivissa serà en el
futur més immediat l'única illa de la nostra comunitat autònoma
que no tendrà una biblioteca pública de titularitat del Govern.
Avui per avui i ho veim als pressuposts presentats en aquest
moment, hi ha una biblioteca pública a Mallorca, una a
Menorca, es va incorporar en ponència una esmena del Grup
Popular coincident amb una que havia presentat també el Grup
Socialista, que proposava la construcció d'aquesta biblioteca
pública també a l'illa de Formentera i, per tant, jo crec que per
sentit comú, i no fa falta donar molts més arguments, el que és
més raonable i més responsable en aquests moments és també
aprovar una partida que permeti construir aquesta biblioteca
pública a l'illa d'Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo coincidesc fins i tot amb el
portaveu del Grup Socialista en l'interès que pugui tenir la
creació d'aquesta biblioteca pública a Eivissa, el Govern també
es manifesta en aquest sentit i vull dir que serà objecte d'una
anàlisi i un estudi perquè fins i tot fa la impressió que amb
aquests 20 milions no aniríem enlloc. Per tant, l'interès, ja dic,
tant del Govern com d'aquest diputat que li parla, i veig que
vostè també el té, per tant havent-hi interès per les tres parts, jo
crec que prompte aquesta biblioteca podrà ser una realitat, però
supòs que haurà de ser necessari un estudi i fins i tot una
dotació superior.

Quant a l'altra esmena, dir que dins les partides que té el
Govern pressupostades per atendre aquestes necessitats,
esperam que pugui atendre d'acord amb les peticions que
puguin fer des de l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Tur, té la paraula per replicar.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, el que no puc
acceptar com a argumentació per rebutjar les esmenes, que
la partida sigui susceptible de ser insuficient, en tot cas
podríem admetre una transacció a l'alça si així s'havia
d'aprovar. Però jo crec que al que estam acostumats amb la
tècnica pressupostària del Govern, d'obrir partides pel que
sigui possible o necessari en el futur, jo crec que aquesta és
una partida oberta, preciosa per, com a mínim, començar a
redactar el projecte d'aquesta biblioteca pública a l'illa
d'Eivissa que, repetesc, és l'única que en el futur més
immediat no en tendrà o, si vol el Sr. Palau, per finançar
aquest estudi que diu que s'haurà de fer en el seu cas, que jo
crec que no fa falta cap estudi, sinó redactar el projecte i
adjudicar la construcció. I repetesc, si el problema és que la
partida és petita, la podem transaccionar. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo només li vull dir al Sr. Tur que,
efectivament, si es crea una biblioteca a Formentera, és
gràcies a una esmena que va presentar el Grup Popular i que
es va aprovar en ponència, i el mateix Grup Popular també
té interès que es creï a Eivissa. No obstant això, jo crec que
vostè m'entendrà quan li dic que no és solament expressar
la voluntat de crear una biblioteca, a Formentera tenim que
precisament tenim el local ja sabem on ha d'anar la
ubicació, si és a Eivissa haurem de començar primerament
un projecte, ubicació i cost de tot el que pugui ser, i després
jo no tenc cap dubte que la biblioteca anirà endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a la votació de les esmenes
del Grup Socialista, núms. 5813 i 5752.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 4513, museus i arts plàstiques, s'hi mantenen
les esmenes següents: esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida 5422, 5419, 5420, 5421 i 5423. Sra. Thomàs,
té la paraula per defensar-les.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són esmenes que tenen com a
finalitat incrementar les partides per a inversions reals als
distints museus. La primera fa referència al Museu de Mallorca,
la segona al Museu Arqueològic d'Eivissa, 15 milions de
pessetes per a la creació del Museu de Formentera i increment
substantiu de les partides destinades a inversions reals del
Museu de Menorca en l'any de la seva reobertura completa, que
serien 15 milions de pessetes més. I finalment una afectació per
tal d'assegurar el caràcter interinsular de les exposicions
artístiques, precisament perquè hi hagi aquesta comunicació
entre illes, consideram que hi ha d'haver aquesta partida. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Solament dir que en relació a
diverses esmenes, hi ha algunes partides pressupostàries ja
destinades, i quant al Museu de Formentera, no vull recordar
malament, però em pareix que es va aprovar també una esmena
del Grup Popular amb la qual es destinava una partida bastant
superior a aquesta de 15 milions, de 43 milions de pessetes per
al Museu de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a la votació de les esmenes 5422,
5419, 5420, 5421 i 5423 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. Passam
al debat de les esmenes del Grup Parlamentari PSM, 5299
i 5300. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes són
paral•leles a les esmenes anteriors referides a biblioteques,
també es tracta de dotar pressupostàriament el Museu de
Menorca i el Museu de Mallorca per tal que puguin adquirir
béns que millorin, ampliïn el seu fons museístic, i creim que
aquestes partides han d'estar adscrites a l'àrea que
correspon, que és l'àrea de cultura, i no sense més ni manco
i sense cap tipus de planificació, posar-se de tant en tant
despenjar des de la partida de Presidència amb recursos per
poder adquirir béns museístics que és el que ha passat en el
passat, i que després donen origen que la ubicació d'aquests
béns adquirits no sigui l'adequada, ja que creim que la
ubicació adequada, lògicament són els mateixos museus.
Evidentment, la nostra valoració és que els pressuposts
presentats no donen cobertura a la possibilitat d'adquicisió
de nous béns museístics i creim que és lògic que hi hagi una
partida que contempli aquesta possibilitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, em remet a una contestació
que havia donat amb anterioritat; jo crec que no és via
esmena pressupostària quan haguem de fer una reubicació
de quins són els serveis i les adscripcions de cada una de les
coses de la Comunitat Autònoma, crec que ja ho havia
expressat en el sentit que és via Presidència de la Comunitat
Autònoma el que d'alguna manera ha de regular, ha
d'instrumentar i ha d'ubicar cada un dels serveis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5299 i
5300.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes i passam al
debat de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5843 i
5743. Sr. Tur, té la paraula per a la defensa.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. A primers de l'any 97 el Govern
balear en ple va desembarcar a Formentera i amb gran
rebombori va firmar un decret que li varen dir Decret de
mesures especials, que va ser publicat amb el número 39 del 97.
I en qualsevol cas el 97 i 98 han passat pràcticament dos
exercicis i comprovam com aquest decret no s'ha desenvolupat
en absolut, amb la qual cosa confirmam els nostres temors que
en el seu moment ja intuíem, que responia més a una sessió
fotogràfica que no a un interès d'aplicar determinades mesures
especials, que segons el decret havien de ser model de
desenvolupament en el futur en el conjunt de la Comunitat
Autònoma. I aquesta esmena és una esmena més del conjunt
que presentam per demanar al Govern que ja que va redactar,
aprovar i firmar aquest decret, ara també l'acompleixi;
proposam obrir una partida de 50 milions de pessetes per crear
el que en el propi decret es diu Parc Etnogràfic de Formentera.
Per tant, li proposam al Govern que doni, o li exigim, millor dit,
que doni compliment als seus propis decrets.

I amb l'esmena 5743, el mateix que dèiem respecte de les
biblioteques públiques passam amb els museus. El Govern
aquests centres culturals els té podríem dir a pa i aigua, i els
dota del necessari i imprescindible per mantenir-los oberts, però
no hi ha una voluntat de millorar els recursos d'aquest tipus
d'instal•lacions; i proposam amb aquesta esmena la dotació de
la partida corresponent per incrementar el personal i els
recursos al Museu de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. És la segona vegada avui que surt
el decret de Formentera. Jo al Sr. Tur li voldria donar un consell
i dir-li que llegeixi menys i viatgi més, perquè supòs que si anàs
a Formentera se n'adonaria de la quantitat d'inversions que ha
fet el Govern balear en aquests darrers anys, bé sigui en
aplicació del decret o sense aplicació del decret, i del benestar
que tenen els ciutadans de Formentera gràcies a totes aquestes
mesures. Què en pot quedar alguna encara que està contempla
en el decret i que no està realitzada? Bé, el decret precisament
no tenia una data límit i jo esper que el Govern balear, com fa
amb tantes coses, també complirà aquest decret. Per tant, no es
preocupi que el decret del Govern balear jo estic ben convençut
que s'acomplirà i que el Govern balear ja tendrà, com és
natural, les partides pressupostàries suficients per poder
atendre'l.

Quant a l'increment de personal del Museu de Menorca,
bé, jo només li vull dir que no sé si és suficient o no, ja sap
que això del personal depèn del costat en què es mira, si es
mira d'un costat doncs qui el demana mai no en té prou, si
es mira del costat que s'ha de pagar, doncs, més o menys
s'ha de racionalitzar la despesa. Jo només li vull dir que
durant aquests darrers mesos s'ha incrementat el personal
del Museu de Menorca i que la voluntat del Govern és
continuar incrementant-lo, si les necessitats i els estudis que
ell fa de l'activitat d'aquest museu fos necessari, però de
moment està com està i creim que està ben cobert.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5843 i 5743.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes i passam
al programa a 4551, promoció de la cultura. S'hi mantenen
les esmenes següents: per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears esmena 5439. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de només 3
milions de pessetes per tal de dotar adequadament la
Fonoteca de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau? No. Passam a la
votació de l'esmena 5439 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada aquesta esmena. Esmena 5305 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat
Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Enguany em sembla que per primera
vegada el Govern balear ha impulsat un pla per tal que la gent
de la tercera edat de cada illa pogués conèixer les altres illes.
Nosaltres creim que és encertat aquest programa, però que no
pot ser considerat suficient. Alguns anys ja fa que presentam
una esmena als pressuposts per tal de crear una partida que
permetés que els escolars de cada illa coneguessin les altres
illes, evidentment mitjançant una programació d'aquests viatges
de contingut merament cultural, i tot això amb l'objectiu de
fomentar que els ciutadans de les Illes coneguin la globalitat de
les Illes i d'aquesta manera se sentin implicats en un projecte,
diríem, de país compartit, superant distàncies històriques i
distàncies geogràfiques. Aposta creim que aquest programa
tendria molt de sentit i dins la dinàmica de realització de
viatges d'estudis dels centres escolars creim que quedaria
perfectament encaixable i justificat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que aquest
disseny, aquest programa ja s'aplica, tal vegada no amb la
intensitat que voldria el Sr. Diputat o que tal vegada voldríem
nosaltres, però per suposat ja s'ha començat i esperam que al
llarg d'aquests propers exercicis pugui arribar a tenir una
activitat com la que tots desitjaríem. No obstant, el Govern
balear té contemplat en el seu pressupost partides a tal efecte i
també dins el seu programa d'activitats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. És que hi havia dues esmenes
agrupades i només he comentat la primera. Si em permet
comentaria la segona.

EL SR. PRESIDENT:

No, a veure; és que la segona va agrupada, de quina
esmena m'està parlant?

EL SR. PONS I PONS:

De la 5289 que va agrupada amb una d'Esquerra Unida,
però m'imagin que cada grup té la possibilitat de defensar-
la.

EL SR. PRESIDENT:

De defensar-la, però la votació va separada.

EL SR. PONS I PONS:

Es fa la votació d'aquesta que hem comentat ara?

EL SR. PRESIDENT:

Exacte. Votació de l'esmena 5305.

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 5305. I passam al debat de
l'esmena 5289 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i de
la 5436 del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Per defensar
l'esmena 5289 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té
la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència a la
qüestió importantíssima del finançament de la dotació
econòmica als consells insulars, en concret de les
competències de cultura i esports, transferides a partir del
dia 1 de gener del 95. És evident que aquests darrers anys,
encara que d'una manera absolutament insuficient, des de la
perspectiva del nostre grup, ha millorat una mica el
finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en el context del finançament de l'Estat, però aquesta
millora del finançament de la Comunitat Autònoma no ha
repercutit en una millora del finançament de les
competències transferides. Això, lògicament, ha llevat
capacitat de gestió i de recursos als consells insulars, amb
la qual cosa el fet d'haver transferit les competències el
Govern balear als consells insulars ha representat un
empobriment de la capacitat d'actuació en aquest àmbit de
la cultura i dels esports, cosa que ens sembla preocupant i
greu. I demanam que el Govern millori aquesta dotació, per
tal que els diferents consells insulars que tenen la
responsabilitat de satisfer les demandes que en matèria
cultural i esportiva té cada illa, puguin afrontar-les amb
garanties de satisfacció per tots els ciutadans. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per defensar l'esmena 5436, té la paraula
la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Essent dues esmenes, tant la del Grup
Nacionalista, com la d'Esquerra Unida, que coincideixen
totalment en la mateixa quantitat de pessetes, 100 milions de
pessetes, jo pens que l'argumentació que ha donat el diputat
representant del Partit Socialista de Mallorca coincideix
totalment amb la fonamentació de l'esmena presentada per
Esquerra Unida. Es tracta que amb 100 milions de pessetes, a
repartir proporcionalment a cada un dels consells insulars, es
milloraria substancialment la competència de cultura i esports
d'aquests consells. I en aquest sentit, pens que l'argumentació
està prou donada en aquesta comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha dues esmenes
que van en el mateix sentit, a millora de la finançació als
consells insulars quant a les competències en matèria de
patrimoni històricoartístic, promoció sociocultural, etc., bé, jo
només vull recordar que això va ser objecte d'una llei de traspàs
de competències, em pareix que va ser l'any 1994, i que des del
punt de vista dels consells insulars tot el que rebem ens pot
parèixer poc. No obstant, jo crec que no és via pressuposts de
la Comunitat Autònoma que s'han de revisar aquestes
quantitats, sinó que la pròpia Llei de consells insulars preveu
una revisió cada parell d'anys del que pugui ser el cost efectiu
d'aquestes matèries de competències; i no solament supòs que
hauran de revisar en un futur no molt llunyà les competències
en matèria de patrimoni, sinó que hauran de revisar supòs altres
transferències, com puguin ser urbanisme o altres coses. De
moment, només està permès l'increment que està legalment
establert a la llei, que és l'increment del cost de vida que hi ha
durant aquests anys, i per tant no entenem nosaltres que
puguem revisar aquest increment de la quantitat en matèria de
competències de promoció cultural o d'animació perquè crec
que ha de ser objecte d'un altre debat i a un altre moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem doncs a la votació de les
esmenes 5289, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
5436 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor? Gràcies.

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 per tant rebutjades aquestes esmenes i passam al
debat de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5754,
5751, 5753 i 5755. Sr. Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un conjunt d'esmenes
que es defensen amb els seus propis termes i que llegiré per
a la seva constància al Diari de Sessions. Fan referència al
manteniment d'arxius municipals, 50 milions de pessetes; a
l'ajuda per a l'Enciclopèdia de Menorca, 50 milions de
pessetes; creació del museu etnològic de Menorca, 10
milions de pessetes, i pla d'inversions i desenvolupament de
la Llei de patrimoni històric. Recordar que aquest Parlament
acaba d'aprovar aquesta llei del patrimoni i que per tant és
necessari dotar-la per al seu desenvolupament. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Palau?

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que tres esmenes
precisament fan referència a matèries que són competència
dels consells insulars. I quant al que fa referència al museu
de Menorca jo em mantenc en el que ja havia dit a una altra
intervenció fa un moment, que crec que aquestes inversions
s'han de fer a través de les administracions d'alguna manera
competents i mitjançant els convenis que siguin necessaris
en tot moment. Per tant, votarem en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes del Grup Socialista 5754, 5751, 5753 i 5755.

Vots a favor? Gràcies.

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 per tant rebutjades aquestes esmenes. I arribats a
aquest punt s'aixeca la sessió, la qual recomençarà a les sis i
mitja.
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