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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, continuam amb la feina
començada avui al matí. Correspon ara el debat número tres, en
base al seguiment que tots els portaveus tenen, que fa 
referència a creació d'una nova conselleria de Treball i
Ocupació, en base a l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista 3522, en té la defensa el seu portaveu, Sr. Francesc
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
ahir, sense anar més enfora, a la comissió mixta de
transferències entre l'Estat i la Comunitat Autònoma es decidia
la transferència definitiva de les competències en matèria de
treball, relatives a l'aplicació de la legislació laboral, el servei de
seguretat i higiene en el treball, d'economia social, referides a
cooperatives, que s’ajuntaven amb les competències que en
matèria de foment de l'ocupació ja té, finançades per la Unió
Europea, en part, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquest conjunt de competències conformen una presencia ja
important, decidida, del Govern de la Comunitat Autònoma dins
un àmbit d'especial preocupació per aquelles persones que
senten com propi, i com a greu, quin és el principal problema
social que té no sols la nostra comunitat, sinó la totalitat de
l'Estat, el problema de l'ocupació. Proposam que aquest conjunt
de competències formi una gran conselleria, una conselleria que
tengui una especial importància dins la priorització deis actius
del Govern de la Comunitat Autònoma, una conselleria de
Treball i Ocupació. El conjunt de competències que tendrà el
Govern de la Comunitat Autònoma justifica plenament aquesta
dedicació, tant que també proposam amb una esmena que en
aquest moment ja pot quedar defensada, encara que estigui
colAlocada en una altra secció, la creació d'una agencia pública
de colAlocació dependent d'aquesta conselleria, que conformaria
una unitat de manera plenament justificada, que suposa la
priorització de l'ocupació, la priorització de la lluita contra els
greus problemes de tipus social que provoca dins el si de la
nostra comunitat autònoma el fenomen de l'estacionalitat de la
nostra economia, i donar així una resposta institucional a una
demanda social important. 

L'objectiu de l'ocupació ha de ser un esforç colAlectiu de la
iniciativa privada, de la iniciativa sindical, empresarial i també
del Govern de la Comunitat Autònoma que, com hem dit abans,
ja tendrà un paquet competencial suficientment important com
per destacar-lo. A dins aquest esforç colAlectiu, nosaltres hi fem
una crida al Govern de la Comunitat Autònoma perquè prioritzi
l'objectiu de la creació d'ocupació i l'objectiu de la mediació
laboral, l'objectiu de la colAlocació, l'objectiu de la lluita contra
l'estacionalitat, com un objectiu prioritari, i aquest és el sentit de
la nostra esmena. 

La Comunitat Autónoma de les Illes Balears té una
especificitat en matèria d'ocupació, una especificitat que ve
donada pel carácter estacional de la nostra economia, això fa
que aspectes d'aplicació de la legislació laboral, de la mediació
en matèria de conflictes laborals, de la mediació en matèria de
colAlocació, tenguin uns trets característics als quals s'ha de
donar una resposta des de la nostra capacitat autoorganitzativa,
des de la nostra comunitat autònoma; aquesta resposta passa, al

nostre judici, per la creació d 'una gran conselleria que tengui
aixó per objectiu prioritari i per no distorsionar l'equilibri
requerit per l'Estatut d'Autonomia en relació amb el nombre de
conselleries. Aquesta esmena va implícita en una altra, que és
la desaparició d'una conselleria que, al nostre judici, l'existència
de la qual com tal no és justificada, que és la Conselleria de
Funció Pública, la qual cosa, en el seu conjunt, conformaria una
divisió de departaments, de conselleries del Govern de la
Comunitat Autònoma molt més racional, molt més sensata, molt
més adequada a les necessitats laborals i socials de la nostra
comunitat, molt més prioritzada en un problema social que ens
preocupa, que ens ha de preocupar a tots, i, en conseqüència,
amb una resposta molt més correcta a les necessitats de la nostra
societat. 

Crec que aquesta és una esmena que, sincerament i
honradament, es pot acceptar, es pot acceptar sense massa
problemes perquè, al final, la força dels fets obligarà la
Comunitat Autònoma, el Govern, a donar una resposta d’aquest
tipus, perquè el nivell competencial que s'assolirà serà prou
important i perquè la demanda social així ho requereix. 

En conseqüència, i per acabar, deman a la cambra la votació
afirmativa a aquesta esmena que suposaria un canvi en positiu,
un canvi important de signe, d'objectius, de priorització del
Govern de la Comunitat Autònoma que la nostra societat, sens
dubte, agrairia. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posició dels diferents
grups parlamentaris, per part d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs
té la paraula. 

LA SRA THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Esquerra Unida de les Illes Balears donarà suport a aquesta
esmena perquè entenem la importància de la creació d'aquesta
conselleria com l'òrgan administratiu que assumeixi les
relacions de treball transferides precisament ahir en la comissió
mixta, les que ha esmentat el Sr. Quetglas, i, a la vegada, perquè
pensam que afavoriria la fluïdesa en les relacions de les parts
socials, tant patronal com sindicats, i contribuir a una major
participació d'aquests. Pensam que també afavoriria una major
presència i fluïdesa en la mediació de conflictes i, sobretot, que
contribuiria decisivament a l'harmonització i desenvolupament
del Consell Econòmic i Social que, com més endavant
discutirem, el nostre grup proposa que es creï per a l'exercici del
96. 
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Per tant, donam suport a l'esmena 3522 del Grup Socialista
i pensam que, efectivament, com esmentava el seu ponent,
hauria de tenir el suport de tota la cambra. Moltes gràcies.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Catalina Bover. 

LA SRA. BOVER I NICOLAU: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Els temes relatius a treball i ocupació són prou delicats per no
fer una política seriosa cap a aquests temes. Trobam necessari,
per tant, i no sols oportú, que es creï la Conselleria de Treball i
Ocupació, ja que d'aquesta manera es dóna un marc adequat a
poder realitzar una gestió ja més seriosa i contextualitzada a les
necessitats que puguem trobar en el món laboral de la nostra
comunitat autònoma. Entenem que la Conselleria de Treball i
Ocupació seria com un element dinamitzador i de coordinació
entre els elements que vostè, Sr. Quetglas, ha anat anotant en la
seva intervenció. Per tant, el vot del nostre grup parlamentari
Nacionalista-PSM serà favorable a la proposta defensada per
vostè. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la portaveu, Sra. Maria Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El nostre
grup no donarà suport a aqueixa esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, per una sèrie de motius, m'explicaré:
Any rera any, en aquest parlament s'han presentat esmenes en
aquest mateix sentit, peró a la inversa, i era que hi havia una
conselleria, que era la de Treball i Transports, i en una sèrie
d'ocasions han presentat esmenes per part de distints grups
d'aqueixa cambra per intentar suprimir aqueixa conselleria, i ara
aquí ve la cosa una altra vegada, a l'inrevés, que és crear una
conselleria de Treball i d'Ocupació. Jo crec que el tema de crear
o no crear una nova conselleria és una facultat de Presidència
del Govern. Crec que nosaltres ho hem de respectar. I dir que
existeixi o que no existeixi una conselleria de Treball i
Ocupació no vol dir que la política que dugui a terme aquest
grup parlamentari i el Govern no sigui una política seriosa. Jo
crec que, amb una direcció general, s'intentaran cobrir tots
aquests objectius que han dit aquí els distints grups
parlamentaris, crec que hi haurà una bona fluïdesa entre la
direcció general, la conselleria i la Presidència del Govern per
intentar afrontar la problemàtica de l'ocupació. Nosaltres
consideram que el Govern i aquest grup parlamentari han
d'intentar prioritzar tot allò que fa referència a la lluita contra
l'estacionalitat, intentar millorar l'ocupació a la nostra comunitat
autònoma, i jo crec que sense que hi hagi Conselleria de Treball
i Ocupació, aquests objectius, i tots els grups d'aquesta cambra
crec que tenim bastant clar que s'ha d'intentar fer un esforç en
tot el que fa referència a temes d'ocupació, es veuran complerts
per part del Govern. Gràcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. Quetglas, té vostè la paraula. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Vull agrair en primer lloc als grups
que han anunciat el suport a aquesta esmena el seu vot
favorable. En fi, només he de lamentar la comparació, sens
dubte extemporània, que ha fet la portaveu del Grup
Parlamentari Popular en relació amb les esmenes que s'han
presentat amb anterioritat, és ver, per a la desaparició de la
Conselleria de Treball i Transports; què té a veure una cosa amb
una altra? Què té a veure una conselleria que reunia unes
competències tan dispars, estranyament juntades, corn la de
transports més la de treball, que no hi tenien res a veure i que
pràcticament no tenien entitat en aquesta comunitat autònoma,
amb la proposició que es fa en aquests moments, en portes de
rebre una fortíssima competència en matèria laboral, tal com
s'ha anunciat en la primera de les argumentacions en defensa
d’aquesta esmena, que conformaran una quantitat de
competències de funcionaris, de dotació de mitjans econòmics
i materials importants, que ja suposen una dedicació
competencial d'una importància extraordinària. No té res a
veure aquella situació amb aquesta, i per això, avui
l'argumentació és que cal, és absolutament necessària, la creació
d'una conselleria de Treball i Ocupació. Nosaltres defensam que
desaparegui la Conselleria de la Funció Pública, perquè quina
lògica té que 2.500 funcionaris de la Comunitat Autònoma
tenguin una conselleria i 200.000 treballadors de la Comunitat
Autònoma, no?, no és absolutament desproporcionat?, no és
absolutament mancat de tota lògica que allò que afecta un
colAlectiu importantíssim, majoritari, que cada vegada està més
preocupat per les qüestions que afecten el seu lloc de feina, no
tengui una dedicació prioritària del Govern i, en canvi,
l'organització funcionarial tengui una conselleria absolutament
injustificada, en la mesura en què la gestió del personal, dels
funcionaris i del personal laboral adscrit a cada conselleria, s'ha
de fer des de la pròpia conselleria? A això li deman, Sra. Salom,
que em doni resposta, que m'hi doni una resposta argumental,
sòlida, que no ens hi doni una resposta amb uns papers que,
francament, manquen de tota lògica, manquen de tot argument
intelAlectualment solvent. Gràcies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí. Sra. Salom, per tancar aquesta qüestió ... 



748 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gràcies, Sr. President. Tan sols per dir que la facultat de
crear o no crear una  conselleria, la facultat d'organitzar el
Govern balear en els distints departaments és una facultat de
Presidència. Jo crec que els distints grups d'aquesta cambra han
de respectar això, i de totes maneres, tots aquests funcionaris
que vendran, que hi haurà moltes de competències, molts de
funcionaris i molt de material, no és que o estiguin adscrits a
cap conselleria i que no tenguin un conseller que els representi,
en aquest cas, el Sr. Matas serà responsable d'aquesta àrea i jo
crec que ha demostrat que és una persona competent per intentar
donar una resposta a tota la problemàtica de l'ocupació a la
nostra comunitat autònoma, i per això, el nostre grup no donarà
suport a aquesta esmena. Gràcies.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Passam al debat número quatre, de
globalitat, secció 2, Parlament de les Illes Balears, al qual s'han
presentat dues esmenes, la 3653 i la 3654, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, per fer-ne la defensa, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup s'ha vist amb
preocupació el resultat d'una enquesta que s'ha realitzat a nivell
de tot l'Estat, de la qual es deduïa que la institució més
impopular de tot l'Estat era el parlament, parlam a nivell de
l'Estat espanyol, i açò ens ha preocupat. És la qüestió que
justifica la presentació de la primera de les dues esmenes, es
tracta d'atracar les feines, les tasques, que realitza el Parlament
als ciutadans; segons aquesta enquesta, i almanco a nivell de
l'Estat, consideraven la institució més inútil la parlamentària, i
açò és preocupant, perquè és la cambra on resideix la sobirania
popular, les tasques de la qual són absolutament fonamentals.
Des d'aquesta actitud de facilitar l'atracament de les tasques que
realitza el Parlament als ciutadans, i sabent que qui realitza
aquesta missió són els mitjans de comunicació, es tractava de
cercar fórmules per facilitar la seva feina. El mateix fet de fer
coincidir celebració dels plenaris del Parlament en un mateix
dia complica la tasca dels mitjans de comunicació i es tracta de
cercar fórmules que permetin habilitar una sala de premsa que
pogués fer més fàcils les funcions que compleixen els mitjans
de comunicació i, per tant, facilitar també atracar les tasques del
Parlament, de popularitzar-les, a la ciutadania. 

La segona esmena, la 3654, proposa també que sigui el
Parlament de les Illes Balears qui dugui a terme una campanya
de crida a la ciutadania en favor de l'ús quotidià de la llengua
catalana a tots els àmbits, i per què proposam que sigui el
Parlament qui dugui a terme aquesta tasca? Nosaltres pensam
que és una proposta especialment oportuna en aquest moment,
ateses tota una sèrie de circumstàncies que es donen a la nostra
comunitat, i que és precisament la cambra, on hi ha
representació de totes les forces polítiques, qui més legitimada
està per dirigir-se a la ciutadania per tal de fer-los
recomanacions com aquesta, que no és res més que aplicar allò
que diu el nostre estatut d'autonomia. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions, té, per
Esquerra Unida ... , no hi ha intervenció. Per part del Partit
Socialista, Sr. Crespí, té vostè la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El nostre
grup s'abstendrà quant a una i altra proposta del Partit Socialista
de Mallorca amb els següents arguments. 

En primer lloc, no estam nosaltres en contra, per
descomptat, que la premsa tengui un lloc adequat on realitzar la
seva tasca, no sé si la premsa estaria tant d'acord que se li creï
una sala i això l'impedeixi moure’s lliurement per dins
l'hemicicle i per dins tot el Parlament, cosa que dóna vivor a la
seva tasca, però, en qualsevol cas, i bromes apart, crec que hem
de tenir en compte, tots els grups parlamentaris, que ja ens
trobam en portes que l'edifici d'aquesta institució es doti d’unes
instalAlacions més suficients i que per part de la Mesa del
Parlament s'estudia quina haurà de ser la ubicació final de cada
un dels dos edificis, els quals, si bé propers, no exactament
connectats, vull dir que cada un dels dos edificis compleixi. Jo
crec que una vegada decidit això, podrem saber on i com els
mitjans de comunicació podran fer una millor tasca dins aquesta
cambra. No obstant això, jo diria que pel fet que la dotem d'una
millor sala de premsa, no sé si aconseguirem que els ciutadans
i ciutadanes d'aquest país ens considerin millor, jo crec que
aquesta és una tasca de tots i cada un de nosaltres, d'aquells que
feim la feina aquí dins. 

Respecte de la segona, tot i que valoram positivament que es
faci una campanya de crida a la ciutadania, nosaltres entenem
que aquesta és una competència del Govern d'aquesta
comunitat. Aquest parlament, a proposta del Grup Parlamentari
PSM, va aprovar una resolució per la qual s'instava la ciutadania
d'aquesta comunitat a fer normal l'ús de la nostra llengua, i jo
crec que ara compet al Govern, d'acord amb allò que vàrem
aprovar, dur endavant la gestió d'aquesta tasca, crec que el
Parlament ha de cobrir unes determinades àrees, ara bé, hem de
reservar al Govern el fet d'iniciar i de gestionar aquestes
campanyes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Salom, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Segons
tenia entès, hi havia el costum en aquesta cambra que distints
grups parlamentaris no solien presentar esmenes a la secció
número dos, a la secció dels pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, crec que aqueix costum o aqueixa pràctica que hi
solia haver entre els distints diputats s'ha romput per part del
Grup Nacionalista-PSM. El nostre grup no donarà suport a
aqueixes dues esmenes, i intentaré explicar els motius. 

Crec que hi ha per part de la Mesa del Parlament
negociacions o s'ha parlat a nivell un poc tècnic amb els distints
funcionaris i amb els distints arquitectes per veure quina serà la
ubicació i com s'habilitaran les distintes sales de l'ampliació que
es farà del Parlament, i segons tenc entès, s'ha previst en
principi, se n'ha parlat, fer-hi una sala de premsa dotada amb
línies de comunicació i amb mitjans tècnics, i aquesta és la idea
o l'esperit que hi ha en principi respecte d'aquest tema, i jo crec
que si hi ha diputats o grups que s'han assabentat d’això , no és
el més adequat presentar una esmena per intentar capitalitzar
aqueixes millores que es fa comptes fer de cara al futur en el
Parlament de les Illes. Jo crec que hem de deixar que sigui la
Mesa del Parlament qui decideixi les qüestions internes
d’aquesta casa, que és el Parlament de les Illes Balears. 

Quant a la següent esmena de cinc milions de pessetes per
fer una campanya per intentar donar a conèixer la nostra
llengua, jo crec que hem de deixar en aquest cas que sigui el
Govern qui dugui a terme les seves actuacions i, com és natural,
el Govern balear té prevista una campanya, d'una manera crec
que bastant important, de normalització lingüística. Jo crec que
el Parlament de les Illes Balears no ha d'entrar en les accions de
Govern, perquè ens podem trobar en un futur que hi hagi
esmenes al pressupost del Parlament que facin referència a
destinar ics milions de pessetes a fer una promoció de productes
autòctons o, fins i tot, arreglar unes carreteres, jo crec que hem
de deixar que sigui el Govern qui dugui a terme totes i cada una
de les actuacions, i en aquest sentit, el que es proposa en aquesta
esmena de cinc milions de pessetes, el Govern balear té previst
dur-ho a terme. Per això, el nostre grup no hi donarà suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 

Passam a la secció 03, Sindicatura de Comptes, on no es
mantenen esmenes. 

Passam al debat número cinc, de globalitat, secció 04,
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. S'hi han
presentat diferents esmenes per diferents grups. En primer lloc,
veurem l'esmena 3470, del Grup Parlamentari Socialista; per
defensar-la, té la paraula la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL: 

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
El Grup Socialista ha presentat una esmena per al Consell
Econòmic i Social. El Consell Econòmic i Social és una vella
reivindicació d'aquesta cambra, dels grups de l'oposició,
naturalment, i que l'equip de Govern no ha assumit fins ara, és,
doncs, una antigalla parlamentària, com el portaveu del PP
esmentava aquest matí. S'han rebutjat fins ara totes les
iniciatives que s'hi han presentades per tal de constituir i donar
contingut al Consell Econòmic i Social. S'ha rebutjat tot el que
s'hi ha presentat, però en els corresponents debats sempre s'ha
fet menció que no s'hi està en contra, sempre es diu que hi ha
voluntat, que hi ha intenció, que hi han ganes, que és una figura
correcta, de fet, s'inclou en el pressupost una secció, la 04,
anomenada Consell Econòmic i Social, però aquesta secció no
disposa ni de memòria ni d'objectius, ni, per descomptat,
d'activitats. Hi han comunitats autònomes governades pel
mateix partit, el Partit Popular, que governa aquesta comunitat
autònoma, que ja disposen d 'un consell econòmic i social, al
qual ja han donat contingut, forma, que ja el tenen en
funcionament. El nostre govern no dóna la importància política,
ni econòmica, ni social que aqueix podria tenir. Però si
l’existència d’una dotació econòmica és preocupant, encara és
més preocupant que no s’hagin ni tan sols mencionades les
intencions, el model, la forma, que el Govern vol per al Consell
Econòmic i Social. Sabem que no el volen, ja ens han explicat
a altres debats d'altres legislatures els motius pels quals creien
que el Consell Econòmic i Social no es podia constituir, fins i
tot s'ha discutit si hi havia obligació constitucional, si no n'hi
havia, si hí havien massa models, si el model que presentava el
Grup Socialista no era el que vostès trobaven. Jo crec que això
dóna mesura de la voluntat política del Partit Popular. A pesar
del maquillatge dels discursos del president Soler, quan tenen
l'oportunitat de manifestar i expressar numéricament això, que
és quan toca i quan de veritat es demostra la voluntat, no ho fan,
cosa que denota la sensibilitat que el Partit Popular i aquest
govern tenen sobre la concertació social.
 

El Consell Econòmic i Social ha de ser, com a mínim, un
marc estable i permanent de comunicació i diàleg entre els
agents socials, les organitzacions empresarials i els sindicats, i
ho ha de ser des de l'any passat, és a dir, ja hauria d'estar
constituït, ja hauria d'estar en funcionament, ja hagués tingut
que informar fins i tot el projecte de pressupostos que avui
discutim. Contínuament tenim mostres de la necessitat d'aquest
marc estable de negociació. Avui, ahir i aquests dies surt a la
premsa problemes i conflictes laborals al sector del comerç, idò,
sense suposar que el CES hagi de donar solució a tots els
problemes laborals o socials, sí que pot significar un lloc on
trobar punts d'acord que ara no existeixen, un marc de diàleg
que el Govern no està disposat a facilitar. Per tant, entenem que
el CES ha de tenir dotació econòmica suficient per al seu
funcionament, i en relació amb la importància social i
econòmica que nosaltres entenem que hauria de tenir, i, per tant,
demanem que els grups de la cambra donin el vot afirmatiu a la
nostra esmena i, si més no, a alguna de les que proposen els
altres grups. Nosaltres donarem suport, naturalment, a la nostra,
a la del Grup Nacionalista i a la d'Esquerra Unida. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, per defensar I'esmena 3295, té la
paraula la Sra. Margalida Thomàs. 

LA SRA THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
No hi afegiré arguments de l'estil que ha presentat ara la
diputada Sra. Garcia, que anirien en el mateix sentit que els
nostres, cap a la necessitat de la dotació econòmica al Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears per tal que pugui posar-se
en funcionament durant l'any 96. Pensam que és un organisme
de participació important, de representants dels sindicats, de
representants dels treballadors i de representants de la patronal,
i com s’haurà de discutir en el proper període de sessions, feim
una proposta de llei sobre la creació del Consell Econòmic,
Ecològic i Social; per part del Grup d'Esquerra Unida, hi donam
un caire diferent, però pensam que sigui a través de la nostra
proposició de llei o sigui només tal com mana l'article 9 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que parla de la
participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política
i econòmica, pensam que sigui tant d 'una manera com de l'altra,
hi ha d'haver partida pressupostària suficient per tal que aquest
organisme es posi en funcionament. Per tant, la nostra esmena,
la 3295, aniria en el sentit de dotar aquest organisme de 20
milions de pessetes, evidentment, igual que la representant del
Grup Parlamentari Socialista, donaríem suport tant a l'esmena
d'aqueix grup com al Grup Nacionalista per tal que de qualque
manera, a través d'aquests pressupostos del 96, aquesta partida
tengués dotació econòmica suficient. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 3655,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quins
arguments, rumiava tot sol, podria utilitzar que no s'hagin
emprat mai encara per justificar, per raonar, la necessitat de 
crear i dotar econòmicament el Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears? És aquesta, com ja s'ha dit fa uns moments per
part dels dos portaveus que m'han precedit, una de les propostes
que més vegades s'han debatut en el Parlament d'ençà que
aquest existeix. Ho hem fet presentant proposicions no de llei
que insten el Govern a crear-lo, hem presentat esmenes en el
mateix sentit a cada debat de pressuposts, s'han presentat
proposicions de llei amb els textos articulats corresponents, tres,
en el seu moment, una per part del CDS, una per part del Grup
Socialista i una per part del nostre grup, i fins ara no hem estat
capaces de convèncer el Govern i el grup que li dóna suport de
la seva necessitat. Potser serà cert allò que una imatge val més
que mil paraules, idò, senyores i senyors diputats del PP,
recordin simplement la imatge tan actual dels sindicats del
sector del comerç demanant al Govern de les Illes Balears la
seva intervenció per retornar al diàleg abans d'optar com l'única
sortida, per la via de la vaga, la del conflicte. No és significatiu,
no és demostratiu açò de la necessitat que existeixi un fòrum de
trobada entre els agents econòmics i socials?, no és demostratiu

d'aquesta necessitat la dificultat per trobar les vies de diàleg per
part de l' Administració autonòmica amb els mateixos sindicats
de treballadors i les organitzacions empresarials, quan discutíem
en aquest parlament el contingut del Pla de reindustrialització?,
no és cert que ara que tindrem les competències en matèria de
treball, serà més necessari que mai poder comptar amb un òrgan
de participació i consulta com és el CES?, s’escudarà novament
el grup que dóna suport al Govern en valoracions de tipus
econòmic, el cost de manteniment d'aquest òrgan, per rebutjar
les esmenes que tots els grups de l’oposició han presentat per
intentar omplir de contingut la secció 04, la qual, com cada any,
ve sols dotada amb una partida de mil pessetes?, quina troben
vostès que és la raó que a Menorca el president del Consell
Insular, també del PP, s'hagi compromès públicament a
potenciar el Consell Econòmic i Social que es va crear fa anys
en aquella illa i que aquí, a la Comunitat Autònoma, el mateix
partit es negui a potenciar el mateix òrgan?, quina creuen que és
l'explicació? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
No estamos ante una antigualla, porque claro, una antigualla
tiene también otro significado, que es la obsolescencia de lo que
se discute, ni tampoco una cuestión baladí, pero sí estamos en
una cuestión muy antigua de debate parlamentario en esta
cámara y, por supuesto, de origen, porque el Consejo
Económico y Social se remonta nada menos que a la república
de Weimar del año 19, por tanto, yo creo que podemos
encontrar orígenes. En la dictaudra de Primo de Rivera, también
hubo un consejo económico y social y, por supuesto, en el
franquismo, también existía, lo que, claro, allá no había libertad
sindical, porque ustedes saben que era negada. Ha habido
proyectos de UCD en su momento, y en la Constitución que
figuraba, en el artículo 133, el Gobierno de la nación ha tardado
algo así, pues prácticamente como 13 o 14 años en su creación.
Ustedes aquí vienen insistiendo en este tema una y otra vez, y
hemos de decir lo siguiente: Primero, que otras comunidades lo
han hecho, es cierto, pero en este estatuto, en el estatuto de esta
comunidad no existe ninguna reserva de carácter legal a este
respecto; en segundo término, esta comunidad, al dia de hoy, no
tiene competencias en materias de relaciones laborales ni de
trabajo; tercera cuestión, el presidente, en su discurso de
investidura, hizo referencia a estos organismos, en primer lugar
habló de la creación del Síndic de Greuges, del Síndic de
Comptes y también habló del Consejo Económico y Social; en
cuarto lugar, existe una previsión presupuestaria de una partida
ampliable y, por supuesto, no existen objetivos ni actividades de
este programa, porque no existen, porque eso competerá al
contenido de la ley que regule el Consejo Económico y Social.
En consecuencia, hechas estas argumentaciones, sólo nos cabe
decir que incluso con las bajas que proponen, con las cuales no
estamos de acuerdo, nosotros mantenemos la redacción del
proyecto, que se contempla esa creación con esa partida
ampliable. como digo, que nos parece, de momento, suficiente.
Muchas gracias. Sr. Presidente. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 751

 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 

Passam al debat número sis, de totalitat, secció 11,
Presidència del Govern balear i de l’empresa pública Ficobalsa.
S'hi han presentades esmenes per part del Grup Parlamentari 
Nacionalista-PSM i per part del Grup Parlamentari Socialista.
En primer lloc, veurem la número 3657, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta una esmena a la
totalitat de la secció 11, Presidència del Govern, essencialment
per sis motius de divergència amb el seu contingut. Primer, pel
fet que sigui Presidència qui continuí apareixent com la
responsable des del punt de vista polític i també pressupostari
de la política firal del Govern i, per descomptat, i molt
especialment, pel fet que no es compti amb cap classe de
política definida en aquesta matèria; segon, pel fet que els
pressuposts del 96 no representin un avanç massa existència en
el volum de les partides destinades a cooperació per al
desenvolupament i que, a més a més, no s'hagi acceptada encara
la necessitat de regular la distribució d'aquests fons d'acord amb
unes prioritats i uns objectius i es continuïn distribuint a
esquenes dels canals que la societat civil i bona part de les
institucions de les Illes Balears han creat per racionalitzar i
donar transparència a aquesta distribució; tercer, pel fet que des
de la Presidència del Govern no s'afronti tampoc el 96 la
necessitat de corregir la política d'adquisició de patrimoni a les
illes de Menorca i d'Eivissa i Forrnentera, i especialment de
patrimoni en sól rústec i forestal; quart, pel fet que les
actuacions de Presidència del Govern en matèria de
transferències corrents i de capital, és a dir, de subvencions,
continuin caracteritzant la Presidència molt més com una
repartidora que com el necessari element generador d'equilibris
que necessita la nostra comunitat; cinquè, pel fet que des de la
Presidència no s'incideixi de manera suficientment activa en les
polítiques de normalització lingüística referides als mitjans de
comunicació, i sisè, pel fet que des de la Presidència es
mantengui una estructura polític-administrativa que permet
l'existència de figures tan supèrflues com és la d'una conselleria
sense cartera, adscrita administrativa i pressupostària a la
Presidència del Govern, les funcions de la qual encara no hem
estat capaces de discernir, malgrat tots els esforços que tant el
conseller Lluc Prats com jo mateix hem dut a terme, com ja
veurem més endavant. 

I és cert, senyores i senyors diputats, que no representa cap
novetat el fet que el PSM, i concretament I'humil diputat que els
parla, s'esplain en contra d'una política firal, la de la nostra
comunitat, que massa vegades hem denunciat com basada en el
sistema de tempteig, fins al punt que, cada vegada que tractat el
tema, hem de reconèixer que en realitat, més que estar en contra
de la seva política firal, allò que rebutjam és precisament la
manca d’una política concreta en un aspecte de la política
industrial i comercial tan fonamental com és el de la divulgació
i comercialització. I és cert també que s'ha avançat molt en
aquesta qüestió d'ençà que es va optar des del Govern per
eliminar, per esborrar del mapa de les empreses públiques de les
Illes la conflictiva Ifebal, de trists records, que, entre es mèrits
acumulats en la seva curta vida comptava amb no pocs fracassos
i amb sucoses i deficitàries iniciatives, i que al final de la seva
breu però intensa i conflictiva existència va arribar fins i tot a
recaptar el dubtós mèrit de ser objecte de diferents denúncies
per intrusisme interposades per empresaris de l'espectacle, quan
els directius d'Ifebal es despertaren un dia amb la brillant idea
d'organitzar festivals i presentacions de gravacions
discogràfiques. Tots vostès ho recordaran perquè va ser objecte
en el seu moment d'un debat parlamentari que coincidí amb
l'organització d'una festa de presentació del nou disc d'un
conjunt mallorquí conegut pel contingut irònic de la lletra de les
seves cançons, una de les quals, la que donava títol a l'acte
organitzat per l'empresa pública, feia referència a una molesta
malaltia que, pel que es veu, tenia un tal Gori Cooper i que,
consultat el diccionari, té un nom coincident amb el d'un peix de
l'ordre dels enquiliformes, de cos serpentiforme, comprimit
lateralment, el nom científic del qual és el de Morena helenae.
S'ha avançat en aquest sentit i la seriositat i rigor de les
iniciatives de Ficobalsa s'han incrementat considerablement, no
obstant acó, hem de convenir que es mantenen qüestions a l'aire
que fan que difícilment puguem donar suport a una política que
costa als ciutadans de les Illes més de 140 milions de pessetes
anuals, i que no sols resta pendent de definició, sinó que, a més
a més, no sabem per qui es dirigida, políticament parlant, i quin
és el procés de generació de les seves activitats. Per començar,
no creuen que és poc lògic que una empresa pública relacionada
tan directament amb les polítiques comercials depengui de
residència, en tost de fer-ho de la Conselleria de Comerç i
Indústria?, no creuen que és poc lògic que mentre totes les
empreses públiques de la Comunitat han comparegut en la
corresponent compareixença davant del Parlament per explicar
el seu programa d'actuacions, aquesta, Ficobalsa, comparegui
sempre en solitari sense cap responsable polític de les seves
actuacions? És allò de no tengo padre ni madre y vivo en el
campo sola. Mirin, senyores i senyors diputats, Sra.
Vice-presidenta, si és poc usual que els responsables d'una
empresa compareguin sols en el Parlament que hem arribat a
sospitar si el vertader responsable de Ficobalsa era el conseller
sense cartera, que també està adscrit a Presidència, com
Ficobalsa, i que ell, tímid com és, no ho havia volgut confessar.
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Però en què es basa la política firal del govern de la
Comunitat, Sra. Vice-presidenta i mare adoptiva, políticament
parlant, d 'aquesta empresa?, quines són les prioritats que des
d'un punt de vista de les polítiques industrials i comercials es
marquen per condicionar les actuacions firals?, s'atrevirà el
Govern a dur al Parlament la comunicació sobre la política firal
que venim reclamant des de fa anys?, què ens costa cada fira
que s'organitza i quin és el seu rendiment, de cara als sectors
comercials agropecuaris de les Illes?, està ja decidit si es dura
o no a terma la construcció d'un recinte firal de la Comunitat o
es considera finalment que, atesa la inflació de recintes firals en
el conjunt de l'Estat seria una inversió poc rendible?, entén, Sra.
Vice-presidenta, que ens és molt difícil donar suport als
pressuposts de la seva secció sense saber a què donam suport,
quan parlam d'una despesa de 140 milions, quan donam suport
a aquesta despesa de 140 milions que destinen a Ficobalsa? 

Polítiques de cooperació per al desenvolupament, l'avanç per
al 96, ho han de reconèixer, és petit, esquifit, i no respon a les
expectatives que va aixecar en el seu moment el Molt Hble. Sr.
President quen va sortir a la tribuna d'aquesta cambra per
anunciar la seva voluntat d'arribar al percentatge simbòlic del
0,7% en aquesta legislatura, amb avances tan tímids com el
d'enguany, 40 milions més que l'any passat, difícilment
arribarem al sostre anunciat, i ja ho saben, vostès ho saben
perfectament, altres institucions realitzen ja enguany un gran
esforç per assolir aquest objectiu en els pressuposts que són a
punt de ser aprovats. Ja tindrem ocasió de parlar-ne quan
debatem les esmenes que tots els grups parlamentaris hem
presentat en intentar incrementar la partida, pero sí que
voldríem dedicar un temps a reivindicar novament la necessitat
que se cerquin fórmules per tal que s'asseguri la transparència
més absoluta en l'execució d'aquestes partides, i açò simplement
per sortir al pas d'aquelles prevencions expressades en el seu
moment des d'aquesta tribuna per un portaveu que va avançar la
sospita que una part dels fons destinats al desenvolupament
podrien no arribar als seus objectius. Per eliminar qualsevol
sospita en aquest sentit, però també per assegurar que no es
duran a terme actuacions que puguin ser qualificades de
clientelisme, per garantir absolutament la racionalitat de les
actuacions que es duguin a terme i assegurar igualment la
participació activa de la societat civil que actua, i molt bé a més
a més, a través de les organitzacions no governamentals,
reclamam la constitució d'un òrgan que assessori, que hi
colAlabori, sobre aquests tipus d'actuacions, i tots vostès saben
que, per dur a terme aquesta tasca coordinadora i
racionalitzadora a cada illa, s'hi han creat els fons insulars per
a la cooperació i el desenvolupament. La manca de voluntat del
Govern de canalitzar a través d'aquesta via les seves actuacions
en matèria de cooperació ens duu també a presentar aquesta
esmena a la totalitat de la secció, com ens hi indueix el fet que
enguany tampoc no hi hagi cap classe de previsió a l'hora de
compensar el desequilibri existent en matèria de patrimoni entre
les diferents illes. Aquest diputat que els parla ha denunciat prou
vegades, des del 80 fins avui el Govern ha adquirit propietat,
béns immobles, a l'illa de Mallorca valorats en 5.630 milions de
pessetes que, units als interessos que es paguen per l'adquisició
de Cala Mondragó i la Conselleria d'Agricultura, apugen fins
prop de 6.500 milions. Les adquisicions a l'illa d'Eivissa, al
mateix temps, es redueixen a un valor de 66 milions, 2 milions
a Forrnentera, i les de Menorca als trists 60 milions de la
compra des Torretó. És o no lògica la nostra reivindicació? Idò,
reconèixer ens temem que vostès ens tornin a fer orelles sordes,

i la veritat és que no trobam cap classe de previsió
pressupostària a aquest respecte ni en la seva ni en les altres
seccions. 

Continuam sent crítics, Sra. Vice-presidenta, amb el fet que
les polítiques subvencionadores de la seva competència siguin
una especie de calaix de sastre on tot té cabuda, des d'on
qualsevol possibilitat es pot afrontar, perquè no és açò la
política subvencionadora. Podem entendre, Sra.
Vice-presidenta, fem un esforç per fer-ho, i fins i tot seríem
partidaris de reforcar-les, les partides que des de la Presidència
es destinen a mantenir actuacions de foment de
l'associacionisme, ho podem entendre i ho aplaudim des de
l'actitud de considerar que en un país poc vertebrat com és el
nostre l'Administració ha de jugar un paper fonamental per
fomentar aquest associacionisme, però, d'açò a les actuacions
que vostès subvencionen, en base a aquestes partides, n'hi ha un
tros llarg, i m'han de reconéixer que és cert i que indueix a
confussió i a sospita que es tracta d'actuacions una mica
clientelistes, perquè que se subvencionin des de la Presidència
del Govern determinades processons de Setmana Santa amb
300.000 pessetes, una trobada de confraries, també de Setmana
Santa, amb 350.000, i fins i tot les festes de la Beateta i el
trasllat de les despulles d'un cert cardenal, ho podríem entendre
sense compartir-ho, tot acceptant que des de Presidència o que
de Presidència depenen les actuacions en matèria
religiós-festiva, però que des de la Presidència del Govern se
subvencionin cursos de natació, justament el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura no és aquí, que se subvencioni taller-escola
de teatre o la Diada autonòmica de trot és massa trot per al
nostre gust, Sra. Vice-presidenta, però és que si a tot açò hi
afegim concursos de canaris, fires agrícoles, Sr. Socias,
prengui'n nota, que li fan el pont, ajudes a exposicions de cans,
què voleu que us digui? Sembla que se'n fa un gra massa i que
tot açò ens confirma la sospita que som davant un calaix de
sastre on tot cap i que serveix per solucionar els compromissos
que des de la Presidència es van adquirint, sense regulacions,
actuant de manera agraciable, i és evident que no hi podem
d'acord. 
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I finalment la presència com a adscrit a la Presidència del
Govern de la figura del conseller sense cartera és un darrer
motiu de discrepància. La nostra pressumpció que és una figura
innecessària, supèrflua, no justificada, es va veure confirmada
amb la seva darrera i crec que única compareixença. Les seves
funcions són inconsistents, jo crec que indefinibles, quasi
etèries, i sincerament, tot i no tenir res contra la seva persona,
entenem que és perfectament prescindible i, per tant, estam en
desacord amb la seva presència com a tal, és a dir, com a
conseller sense cartera, dins el Govern. Ja en continuarem
parlant quan aribem a debatre l'esmena de supressió, supressió
política, és clar, que hem presentat, però, mentre, que quedi clar
que és un dels motius de la nostra esmena a la totalitat de la
secció. 

I res més, Sra. Vice-presidenta. Senyores i senyors diputats.
Mirin, nosaltres els oferim retirar l’esmena a la totalitat. Si la
vice-presidenta, quan puja a la tribuna, es compromet a dotar de
política Ficobalsa, a discutir-la en el Parlament i a ubicar els
seus pressuposts dins l’àrea de Comerç i Indústria. Si la
vice-presidenta es compromet a augmentar considerablement la
partida destinada a cooperació i desenvolupament i arribar, per
exemple, fins al 0,40 o 0,50% dels pressuposts, si es compromet
a canalitzar aquests ajuts a traves dels fons de cooperació de
cada illa, si assumeix el compromís d'acceptar algunes de les
esmenes parcials on proposam destinar, com a mínim, un
centenar de milions a l'adquisició de patrimoni a les illes
menors, si es compromet a canviar les polítiques
subvencionadores de Presidència i a suprimir políticament el
conseller sense cartera, ja els puc anunciar que retirarem
l'esmena a la totalitat. Ho accepta, Sra. Vice-presidenta? 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena del Grup
Parlamentari Socialista RGE 3525, té la paraula el seu portaveu
Sr. Vicent Tur. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ficobalsa, el Sr.
Orfila anava més o manco per aquí, pero jo també ho tenia
apuntat i hauré de repetir una idea semblant. Arribam a la
conclusió que és com una filla no reconeguda del Govern de les
Illes Balears, i arribam a aquiexa conclusió per diversos motius,
però és que a la mateixa compareixença a la Comissió d'hisenda
i pressuposts ningú no l'apadrinava, ningú la reconeixia i ningú
no es feia responsable de la política firal d'aquesta empresa
pública dependent de la Vice-presidència. Evidentment, a
nosaltres ens hauria agradat poder discutir en la Comissió
d'hisenda sobre la política firal del Govern, ens hauria agradat
debatre amb un responsable del Govern sobre la política del
Govern que per a aquestes illes té el Govern de les Illes Balears,
però això no va ser possible, i és per això que arribam a la
conclusió que Ficobalsa, desgraciadament, és com una filla no
reconeguda. 

Per començar, la mateixa adscripció a Vice-presidència
pareix poc lògica, no pareix lògic que la política firal hagi de
dependre de Vice-presidència. És evident que la política firal és
més pròpia de la Conselleria de Comerç i Indústria, i, per tant,
seria més lògic que a ella pertanyés i seria més lògic que fos el
conseller de Comerç i Indústria qui comparegués per explicar
aquesta política. Per això, hauríem agraït que per part del
Govern, a la Comissió d'hisenda i pressupostos, a l'hora de
debatre, a l'hora de defensar cada un dels membres del Govern
la seva àrea o el pressupost de la seva conselleria, haver conegut
quina és també la política firal del Govern, perquè aquesta és la
qüestió, entenem nosaltres. Quina política firal té la
Vice-presidència del Govern, encara que sigui una pregunta poc
lògica, si només pel motiu d'estar adscrita aquesta empresa
pública a Vice-presidència? Però és que en té Ficobalsa, de
política firal? Després de la compareixença dels seus
responsables, hem d’arribar a la conclusió que no, que hi ha una
relació de fires, però una relació que moltes vegades, segons
reconeixia el mateix responsable, s’aproven sobre la marxa quin
resultat donen unes o unes altres i s’improvisa, o sigui, que no
hi ha una política prèvia, que no respon a uns objectius. En
definitiva, que no hi ha política firal dins Ficobalsa. Però és que
té una política firal la Conselleria de Comerç i Indústria, de la
qual hauria de dependre, entenem nosaltres? La veritat és que
per la poca experiència que tenim en aquest parlament, hem
sentit moltes vegades reiterar al conseller que comparegui a
explicar la seva política de fires i encara no hem sentit una
explicació clara, convincent o una comunicació clara i
convincent del conseller responsable en aquest parlament. En
definitiva, és que té el Govern de les Illes Balears una política
firal? La veritat és que nosaltres l'hem buscada en els
pressupostos i no hem aconseguit trobar-la-hi, no l'hem trobada
en la memòria de Vice-presidència, fins i tot ho entenem, el que
no entenem és que aquesta empresa pública depengui d'aquesta
secció. Hem mirat en la memoria de la Conselleria de Comerç
i Indústria i ben poc se n'hi diu, i Ficobalsa té a la seva memòria
una explicació de quina política té per al 96? És que
desgraciadament no té ni memòria. 

Per tant, és evident que amb aquests plantejaments, nosaltres
hem de presentar necessàriament una esmena a la totalitat a
aquesta secció, a l'empresa pública Ficobalsa, perquè si no hi ha
política firal del Govern, no hi ha cap necessitat de comptar amb
una empresa pública que desenvolupi aquesta política, perquè
entenem que aquesta política hauria d'estar estretament lligada
a la política de comerç i indústria, hauria d'estar, per tant, dins
la Conselleria de Comerç i Indústria, s'hauria de planificar i
desenvolupar des de la Conselleria de Comerç i Indústria,
estretament lligada a la divulgació i a la comercialització dels
nostres productes, però no amb una empresa pública, amb
l'agreujant fins i tot que ni tan sols està adscrita a aquesta
conselleria, sinó que s'inscriu a Vice-presidència. Per tant,
creguin, senyores i senyors diputats, que la nostra voluntat seria
poder escoltar una àmplia exposició clara i convincent per part
d'algun membre del Govern sobre la política firal del Govern,
que fos suficientment convincent per permetre'ns retirar aquesta
esmena, aquesta seria la nostra voluntat, però ens temem que
almanco fins avui l'experiència ens diu que l'haurem de
mantenir, potser només enguany sinó en exercicis propers; en
qualsevol cas, esperam poder retirar-la, perquè creim que això
seria bo per a la nostra comunitat autònoma.
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I molt breument dues pinzellades sobre l'esmena a la totalitat
que ha presentat el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Vull
anunciar que votarem a favor de la seva esmena perquè
compartim la crítica que han fet a l'esquifida aportació cap al
desenvolupament del Tercer Món, compartim igualment la
crítica a l'adquisició de patrimoni, especialment a les illes
menors (Menorca, Eivissa i Formentera), i vull recordar avui
aquí que Formentera és encara l’única illa d'aquesta comunitat
autònoma on no s'ha adquirit patrimoni d’aquestes
característiques i reivindicam que se'n faci. Compartim la crítica
a la política que més de subvenció i suport als ajuntaments de
les Illes Balears, especialment als ajuntaments petits, s'hagi
convertit en una repartidora, més que en una política clara,
transparent, participada de tots els ajuntaments.  

En definitiva, compartim fer una crítica que la política de la
Vice-presidència s'hagi convertit en un calaix de sastre on cap
tot, i hi afegiria una cosa que el Sr. Orfila no ha dit, que creim
que falta un impuls des de la Vice-presidència a la política de
transferències als consells insulars, en definitiva, un impuls a la
feina que ha de fer la comissió tècnica interinsular perquè es
desenvolupi molt més decididament la política de transferències
als consells insulars. Moltes gràcies, Sr. President.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre la qüestió incidental. Té
la paraula la Sra. Vice-presidenta, Rosa Estaràs. 

LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut): 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Contestaré a les dues emenes a la totalitat del Grup Parlamentari
PSM i del PSOE conjuntament, atès que pràcticament hi ha una
coincidència.

Començarem pel tema de Ficobalsa. No és cert que sobre el
tema de Ficobalsa no s'ha donat la informació puntual, perquè
vàrem comparèixer a la comissió que surt publicada en el
butlletí d'aquest parlament dia 13 de novembre d'aquest any, on
es veu que el Sr. Gaspar Oliver, president, i el Sr. Domingo
Ferrari varen donar totes les explicacions a les senyores i als
senyors diputats que formaven part de la Comissió d'hisenda i
pressuposts o que hi varen assistir, informacions puntuals de
totes les fires i de tots els pressuposts en relació amb aquestes
fires, dels objectius presents i dels objectius futurs; una altra
cosa és que davant l'explicació exhaustiva que varen donar
aquests senyors i davant no poder fer pràcticament una crítica,
hagin de recórrer, els senyors diputats en parper d'oposició, a dir
si hauria d'estar a Presidència, si hauria d'estar a Comerç, si
hauria d'estar a una altra conselleria, perquè no hi ha res més a
criticar. 

El responsable polític, jo, uns moments abans vaig tenir la
cornissió per explicar el pressupost de Precedència i de
Vice-presidència, el responsable polític vaig dir que n'era jo, les
explicacions es varen donar en comissió, totes les explicacions
en política firal que vostès volen sentir se'ls varen donar en
aquell moment, podríem recordar el text de la comissió, però
dir-los que és fals que el Govern no tengui política firal. El
Govern duu a terme una gran labor en el tema de promoció de
productes de les Illes, tant des de la Conselleria d'Agricultura
com des de la Conselleria de Comerç i Indústria, i, a dins
aquesta activitat de foment, s’hi enquadren les fires que duu a
terme (...) i Fires i Congressos de Balears, com el braç executor
d'aquella, i sense la seva activitat no seria possible la
materialització de la política firal programada en l'activitat de
foment comercial que ha pressupostat el Govern dins les
diferents seccions pressupostàries, però, evidentment, aquesta
activitat de foment també neix de la necessitat constatada amb
el constant intercanvi d'informació que mantenim amb els
diferents sectors comercials i industrials, no mai com una cosa
programada ni mediatitzada per voluntats alienes. Per tant,
aquesta activitat que desenvolupa Fires i Congresso és una
conseqüència d'aquesta política firal que duu a terme el Govern,
la qual es crea i es dissenya sobre les necessitats de promoció i
de foment detectades en el món del comerç, en el món de la
indústria i en el món turístic de les nostres illes. Quin dubte cap,
Sr. Orfila, que l'activitat firal no és simplement conseqüència de
l'anterior, sinó que també s'estudien els sectors, el mercat, s'hi
veuen les diferències, les possibilitats comercials i, en base a tot
això, el Govern i Fires i Congressos en particular tracten
d'influir en el món empresarial per iniciar, sempre que
aconseguim convèncer-los, l'activitat promocional i de negoci
que signifiqui la celebració d' una fira sectorial. 

He vist que el Sr. Ferrari i el Sr. Gaspar Oliver els varen
donar una.relació de les fires programades i per què es
programaven, quines eren les finalitats, quins eren els objectius,
quin era el pressupost d'ingressos, quin era el pressupost de
despeses, com s'accedia a les fires, i el vàrem donar compte de
tot, crec que no importa entrar, però si la seva petició és entrar
a la contrarèplica donaré totes les explicacions que siguin
oportunes, però serà una repetició del que ja es va dir a
comissió. 
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Vull dir que en relació al fet que tots els representants
d'empreses públiques compareguin acompanyats d'un
responsable polític, idò, pot esser que sí, pot esser que no, el 
que importa és que es doni informació. Per exemple, el cas del
president d'Ibèrica, quan compareix davant el Congrés de
Diputats, no record que així comparegut mai acompanyat del
Ministre corresponent. En definitiva, si el que volen les
senyores i els senyors diputats és informació contrastada, i el
que volen les senyores i els senyors diputats és fer feina, i ganes
de fer feina, i no crítica per fer crítica, és pràcticament
indiferent que la informació la doni el president d'una empresa
pública o que la doni jo o qualsevol altre membre si la
informació és real, i el que interessa és anar avançant pel bé dels
ciutadans d'aquestes illes. 

El segon punt és el de cooperació i desenvolupament. El
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va
anunciar aquí, de pròpia veu. que arribarien al 0'7% dins
d’aquesta legislatura, queden pràcticament 3 anys, arribarem
perquè hi ha un compromís del Grup Popular amb aquest 0'7%.
Vàrem començar amb un pressupost de 35 milions, l'any passat
és va augmentar a 80 milions, enguany el pressupost ja surt amb
120 milions, a més a més d’aquests 120 milions tenim molts de
projectes que suposen cooperació i desenvolupament, projectes
que no figuren dins aquest 120 milions, així que jo diria que el
suport al tercer món va molt més enllà d'aquests 120 milions si
estudiéssim el pressupost detalladament partida per partida. Per
tant, hi ha un compromís, les coses no es fan avui per demà, el
Grup Popular va agafar la iniciativa de pujar el 0'7 amb els 3
anys, cosa que a altres indrets i a altres parlaments d'altres llocs
no s'ha assumit aquest compromís, nosaltres som un exemple i
intentarem fer-ne bandera, tots els grups d'aquesta cambra, no
n'ha de fer un grup en particular. 

El tercer punt, l'adquisició de patrimoni a
Eivissa-Formentera i a Menorca, és un objectiu del Parlament
d'aquestes illes que va presentar una resolució a un debat de
l'Estat de l'Autonomia en aquest sentit, resolució que ha
decaigut. No obstant això, anar adquirint patrimoni és un
objectiu, els ho vaig dir a la comissió que serà un objectiu del
Govern, enguany els pressuposts són restrictius, per tant, no es
podrà fer durant l'any 96, pero sí que l'adquisició d'aquest
patrimoni serà un objectiu tant a l'illa de Menorca,
Eivissa-Formentera i un equilibri amb l'illa de Mallorca. 

En relació al punt de subvencions neg rotundament que
siguem una repartidora, hi ha un decret a Vice-presidència de
regulació de subvencions amb una comissió avaluadora
d'aquestes subvencions, hi ha tota una sèrie de requisits,
requisits que es demanen a qualsevol associació que vulgui
demanar qualssevol tipus de subvenció per activitats pròpies del
seu funcionament o per infraestructura. Són requisits estrictes
que normalment els demanen totes les convocatòries públiques,
i pretenen fomentar les associacions, crear alAlicients, perquè
tots els sectors d'aquestes illes es puguin estructurar en un
moviment associatiu perquè és la manera que el problema
d'aquesta societat i dels ciutadans de les nostres illes es resolgui
d'una manera pràcticament més àgil i molt més eficaç. En
aquest sentit, hi ha una prioritat dels moviments veïnals, de
tercera edat, cases regionals, comunitats balears a l'exterior i
qualsevol associació que tengui alguna cosa a veure amb el món
de la dona. Per tant, no hi ha cap calaix de sastre, estan
regulades. Una qüestió diferent és que es donin ajudes puntuals

que no estiguin enquadrades dins l’acció de foment, que també
fan totes les administracions, perquè així ho preveu la legislació
vigent.

El tema de la normalització lingüística ha estat un
compromís del Partit Popular del seu programa electoral, i així
ho ha assumit el Grup Parlamentari que dóna suport al Govern,
i el Govern, és anar fent una política de normalització
lingüística dins l'Estatut d’Autonomia, la Llei de normalització
lingüística i el decret de desenvolupament. En aquest sentit
caminam i en aquest sentim anam, no tan sols dins Presidència
sinó dins totes i cadascuna de les institucions que estan
governades pel Partir Popular. 

El punt sis, del Conseller sense cartera, ell va tenir una
compareixença on els va donar tot tipus d 'explicacions. D'ençà
que jo em dedico a la política, no fa gaire temps, però així
mateix ... , no he sentit mai cap debat de pressupost que no es
xerri del Conseller sense cartera, després s'obliden i torna sortir,
any rera any, aquest tema. El Conseller sense cartera va
comparèixer, els va explicar les seves funcions, que són
funcions importantíssimes dins la tasca global i solidària d'un
consell de govern i, per tant, és una institució que creim que és
imprescindible pel funcionament de la tasca del Govern, sentir
la veu d'Eivissa dins el Consell Insular i les relacions
permanents que tenim amb tot el consell de govern. Per tant,
estic convençuda que les meves explicacions i les del Conseller
no els han convencut, però no seria un debat de pressuposts si
vostès no treguessin aquest tema. Per tant, estam acostumats a
aquest tema, diguem el que diguem no els convencerem, però jo
crec que després d'haver explicat aquests sis punts, al Sr. Orfila
i al representat del Partit Socialista Obrer Espanyol, estic
convençuda que els hauré convençut tenc la certesa que
retiraran l'esmena a la totalitat. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Estaràs. 

Per torn de rèplica, té la paraula, en nom del Grup
Nacionalista-PSM, el Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. 

Crec que la compareixença de la Vice-presidenta ha servit
realment per donar llum a aquesta cambra com veurem amb la
intervenció que intentaré fer. 

Compareixença de Ficobalsa, és o no és ver, Sra.
Vicepresidenta, que aquesta va esser la única empresa pública
que va comparèixer sense la companyia d'un membre del
Govern, sense la companyia del responsable política, de la
política, que dirigia políticament aquesta àrea d'actuació del
Govern, vostè és la responsable de la política final del Govern,
idò, Sra. Vice-presidenta, aquest és un dels motius de la nostra
discrepància, perquè entenem que no és lògic que depengui de
vice-presidència, entenem que és molt més lògic que sigui
aquesta una  àrea d'actuació lligada a la Conselleria de Comerç
i Indústria perquè és tracta de promoure la comercialització, o
una determinada imatge, d'uns productes que tenen relació amb
el comerç, i moltes vegades amb la indústria. I vostè ho ha dit,
Sra. Vice-presidenta, per açò dic que la seva compareixença ha
donat llum. Ficobalsa, ha dit, és el braç executor. De quines
polítiques? Ho sabem que és el braç executor. De quines
polítiques, Sra. Vicepresidenta? Qui les elabora? Miri, vostè ha
vingut a dir que si tenim ganes de fer feina hi ha disposició de
parlar-ne. I jo li dic: Sra. Vice-presidenta volem parlar de
política firal. Jo li vull anunciar per al pròxim període de
sessions una interpelAlació en matèria de la política firal del
Govern. A més a més, jo la desafio a que donin compliment a
una resolució que a un moment determinat es va aprovar en
l'anterior legislatura. Vostès em diran que ha decaigut però a
iniciativa pròpia del Govern remetin una comunicació a aquest
parlament sobre la política firal del Govern. Quina és la política
que el Govern impulsa en aquest sentit? I que es pugui discutir
a aquesta cambra, la Cambra de la sobirania popular on discutim
de totes les polítiques manco d'aquesta, d'aquesta no se'n parla.
Nosaltres els desafiem. Han estat dos anys i mig incomplint una
resolució que es va aprovar de forma unànime en aquest
parlament, demanant que s'enviàs aquesta comunicació, i el
Govern s'ha despistat, ha fuit, no sabem per quins carrerons,
sense complir-ho. 

Cooperació pel desenvolupament, miri, nosaltres no volem
negar la satisfacció, i ho vam dir en el moment que es va
produir la declaració del President, i ho vam dir des de la
tribuna, pel compromís d'arribar al 0'7% dins aquesta
legislatura. Però ens sembla poc, ens sembla insuficient,
nosaltres volem que s'arribi al 0'7% ja, o que ( ... ) una passa
molt més llarga que aquesta petita passeta que estam fent en el
pressupost de l'any 1996. En els dos darrers anys, s'estan
augmentant 40 milions cada any, i si seguim aquest ritme, l'any
99 haurem arribat als 240 milions que serà realment menys que
la meitat del que representarà el 0'7 del pressuposts, suposant
que aquests no creixin massa. I de la via vostè no n'ha parlat, i
nosaltres volem insistir, la via per la qual s'han de canalitzar els
ajuts per la cooperació i el desenvolupament, són els fons de
cooperació de cadascuna de les illes, i sinó és necessari que el
Govern creï un òrgan de participació, un òrgan de consulta,
d'assessorament, on hi participin qui realment saben el que
succeeix amb aquestes qüestions, com s'han de prioritzar les
despeses en qüestions de cooperació, és a dir, les organitzacions

no governamentals, la societat civil, que és la que hi fa feina, i
fa una feina més activa, més positiva, en aquest sentit. 

Adquisició de patrimoni a les illes menors, la Sra.
Vice-presidenta ens ha parlat d'una resolució decaiguda i les
xifres no poden decaure, 6.500 milions des de l'any 80,
comptant els interessos, fins aquest moment, s'han gastat a l'illa
de Mallorca amb adquisició de patrimoni, 60 a Menorca, 65 a
Eivissa i 2 a Formentera. I al 96 seguirem sense comprar
patrimoni a Menorca, a Eivissa i Formentera. Aquesta ha estat
l'afirmació que s'ha fet des de la tribuna. 

Acab Sr. President. Ens diu la Sra. Vice-presidenta que
Presidència no és la repartidora. Vol dir que té sentit que des de
Presidència subvencionin una fira agrícola enlloc de fer-ho des
de la Conselleria d'Agricultura? Vol dir que té sentit, des de
Presidència. subvencionar concursos de natació organitzats per
associacions de pares de alumnes de diferents escoles? Vol dir
que té sentit, des de Vice-presidència, sinó és una repartidora.
subvencionar i prornoure la realització de concursos de
compareixença, de colurnbofilia, i d'altres semblants? Ha dit
com a prioritats la tercera edat, actuacions que tenguin relació
amb les dones. amb les comunitats balears a l'exterior... I la
dotació d'equips de futbol, també n'hi ha alguna, té relació? I la
cavalcada de reis que, com a mínim, a varies poblacions de
Mallorca s'han subvencionat també hi té relació amb les
reconèixer, amb la tercera edat, amb les comunitats balears a
l'exterior? No és açò un calaix de sastre? 

El Conseller sense cartera, em limitaré a una frase que vostè
ha dit, jo li he dit que ens havia donat molt de llum, crec que ha
estat interessant, vostè ha dit: "és imprescindible", i m'he
espantat. He pensat que si un conseller que no té cap àrea de
gestió és imprescindible dins el Govern, vol dir que és l'ànima
de l'equip, vol dir que és l'element vital, vol dir que és el que
dicta les polítiques, deu tenir tanta importància com el president
o com el vice-president, "imprescindible" és la paraula que
vostè ha dit, i després ha afegit una cosa que ha estat
clarificadora, "perquè es senti la veu d'Eivissa", allò que el
Conseller no va voler, no va poder, jo crec que no va poder,
reconèixer a la darrera i única compareixença que ha fet en
comissió per explicar quines eren les seves funcions, les seves
competències. Va dir: "no som un conseller quota, no m'hi
sent". Vosté li ha fet avui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Socialista, té la paraula
el Sr. Vicent Tur.
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EL SR. TUR I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta, jo no li vull
exigir, ni la vull fer responsable del que no és lògic, fins i tot
diria del que no li correspon, que és venir aquí a explicar la
política firal del Govern. Crec que és evident que la política firal
del Govern l'hauria de tenir, i fins ara no hem comprovat que la
tengui, i l'hauria d’explicar al Parlament el conseller més propi
de l'àrea que és el Conseller de Comerç i Indústria que
curiosament no està present a la sala. Vostè fent gala de bona
voluntat, ho hem de reconèixer, ha fet gest d'apadrinar aquesta
filla no reconeguda que havíem mencionat abans, i és una cosa
que reconeixem, però, en qualsevol cas, el que sí vull dir és que
pensam que a la compareixença per explicar els pressupostos de
Ficobalsa, el que va dir el seu director general és molt mal de
criticar perquè una relació de fires, de les quals la majoria
tendrà més o menys èxit, evidentment, no és una qüestió per
debatre ni per criticar. Nosaltres el que sí volem debatre i volem
criticar és el que trobam a faltar aquí. Trobam que aqui manca
una autèntica política global i clara de fires, de l'activitat firal a
les Illes Balears. Una política que contempli, fins i tot, la
igualtat d'oportunitats entre tots els empresaris, petits o mitjans,
d'aquestes illes, també els de les illes menors. Per això, la nostra
crítica i la nostra esmena de supressió de la secció referent a
l'empresa pública Ifebal, perquè després d’aquest debat seguim
pensant que si no hi ha política firal d’aquest govern no és
necessària una empresa que gestioni les fires o el que
anomenam la política firal d’aquest govern, perquè creim que és
innecessari (...) Per això, com deia, reconec la seva bona
voluntat, sortint a aquest debat. apadrinant aquesta empresa
pública, però creim que això precisament confirma els nostres
temors, el que nosaltres notàvem que mancava: una adequada,
una autèntica política firal global per aquestes illes. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Tur. 

Per tancar la qüestió incidental, té la paraula la Sra.
Vice-presidenta del Govern, Sra. Estaràs.
 

LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut): 

Gràcies, Sr. President. Començarem pel darrer tema, el de
política firal, que també ha mencionat el portaveu del Grup
Socialista. Jo he intentat explicar quins eren els criteris i quina
era la política firal del Govern, a gran s trets, i quins eren els
criteris que conduïen a tenir unes determinades actuacions i quin
era el paper de Fires i Congressos. Correspon al Govern, i no a
l'oposició, decidir qui ha de donar les explicacions. Per tant, el
Govern ha decidit que les explicacions les donaré jo, que en
aquest moment represent al Govern i represent a tots i cadascun
dels consellers. El mateix argument (...) de Comerç i Indústria,
podríem dir que dependria d'Agricultura i Pesca, i per què no ho
coordina una vice-presidenta que, a més a més, podrà coordinar
no una conselleria sinó que podrá coordinar les deu conselleries
del Govern? Idò, aquest és el motiu que jo avui doni
explicacions aquí, i em sent orgullosa d'haver estat la mare
adoptiva d'aquest projecte, perquè consider que Fires i
Congressos és, dur a terme, he dit, el braç executor de la política

firal del Govern, que la té, i en qualsevol moment estam
disposats a explicat. Presenti la interpelAlació, Sr. Orfila, perquè
serà un plaer poder donar totes les explicacions oportunes,
perquè estam orgullosos d'aquesta política firal i desitjosos de
poder- la explicar, si és que no en tenen coneixement, punt
primer. 

Punt segon, comunicació, ha dit voste, sobre el 0'7, que li
pareix insuficient. A mi també em sembla insuficient. A qui no
li pareix insuficient no poder arribar al 0'7, si el que voldríem no
és arribar al 0'7 sinó que no hi hagués països del tercer món i no
tenir que fer programes de cooperació i de desenvolupament.
Però, evidentment, hem d 'anar passa a passa, igual que un
edifici es comença pel primer pis, pel segon, pel tercer, fins que
s'arriba a dalt i no es fa en tres dies ni en quatre, maldament es
tenguin rnoltes ganes d’anar-hi a viure, idò, el tema de
cooperació i desenvolupament és el mateix. Anam poc a poc
amb els objectius molt clars, i arribar amb aquest tres anys al 0'7
%, però posant les bigues ben ferrnes perquè no caigui l'edifici
i no fent-ho d’un dia per l'altre. 

Anem al punt del patrimoni. He dit que aplicaríem, i era un
dels objectius del Govern, l'adquisició del patrimoni, dia a dia
i passa a passa. Aquests pressuposts són restrictius. L'adquisició
de patrimoni a les illes de Menorca, Eivissa-Formentera, i a l'illa
de Mallorca vendrà, serà un dels objectius del Govern, però tot
d'una que ho podem dur a terme, no amb uns pressuposts
restrictius, a mi no m'agrada enganar a cap de les senyores i els
senyors diputats. És un objectiu, abans d'acabar la legislatura
serà una realitat, però no en aquests pressuposts de l'any 96. 

Anem, ara, al tema de les subvencions. Crec que o no m'he
explicat bé o no m'han volgut entendre. He dit que hi havia un
decret regulador de subvencions que estableix un procés molt
estricte per donar subvencions, intenta fomentar
l'associacionisme dins les Illes Balears. Tant és que siguin
associacions d'un caire com associacions d'un altre, associacions
d'un poble com d'una ciutat, d'una illa com d'una altra, sinó que
s'intenta fomentar tot el que pot esser un motiu associatiu. En
aquest sentit, qualsevol associació, un cop reunida la comissió
avaluadora dóna la subvenció que estima oportuna. Però
aquestes subvencions a les que vostè ha fet referència no eren
subvencions en la línia de foment que, com vosté sap, van
mitjançant aquest decret i mitjançant la comissió, sinó que són
subvencions puntuals, que la legislació de totes les
administracions permet concedir, i, en aquest cas, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no seria una excepció. No
mesclem un tema i l'altre, perquè sinó arribam a la conclusió,
totalment errònia, que arriba el Sr. Orfila. 



758 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

Anem, ara, al tema del Conseller sense cartera. He dit que
era imprescindible perquè jo consider, com a Vice-presidenta
d'aquest govern i com a portaveu, que tots i cadascun dels
consellers que formen part d'aquest govern són absolutament
imprescindibles per poder dur a terme l'acció brillant que dur
aquest govern. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Estaràs. 

Grups que valen intervenir per fixar la se va posició? 

Per part del Grup Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Portella. 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar posició davant les
dues esmenes a la totalitat transferències s’han presentat, vull
dir que el nostre grup votarà a favor d’aquestes esmenes perquè
consideram que són raonables, han estat ben argumentades i fan
referència a una sèrie de condicions que afecten a la presentació
dels pressupostos en aquesta secció de vice-presidència i
presidència del Govern de la Comunitat Autònoma. 

En aquest sentit, estam ben d'acord amb l'anàlisi que s'ha fet
respecte de la situació orgànica de Ficobalsa dins el Govern i la
responsabilitat política d'aquesta empresa, així com la falta
d'una política clara quant a política firal en aquestes illes.
També és cert l'argument que no hi ha un compromís, i amb les
darreres paraules de la Vice-presidenta ha quedat comprovat,
per part del Govern així queda reflectit a aquests pressupostos,
per tal d'augmentar l'adquisició de patrimoni a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, del tal manera que s'ampliarà la
distància durant tot l'any 96, i tampoc hi ha massa intenció de
variar, pel que hem sentit fa ben poc. 

Quant a les transferéncies, és cert que a totes les institucions,
les que jo conec, hi ha un calaix de sastre per motius d'urgència
però no es tracta tant d'aquesta existència com de la situació de
subvencions indiscriminades que duen camí del clientelisme del
qual en tenim prou proves en els anys passats. 

Igualment quant a l'estructura de figures supèrflues, del poc
suport que dins aquesta secció es mostra cap a la participació
ciutadana i a les comunitats balears a l'exterior, igualment per
la qüestió del comprornís pressupostari amb arribar al 0'7 dels
pressupostos per polítiques de cooperació. En aquest sentit, per
tots aquest motius, hem de donar suport a aquestes dues
esmenes a la totalitat, de tota manera avui sí que ens podem
felicitar que en aquest primer debat comencem a saber quines
són les raons d'ésser del Conseller sense cartera, aquest ha estat,
tal vegada, l'element més positiu de tot el debat, perquè a part
d'ésser pare secret de Ficobalsa, segons sembla, i la Sra.
Vice-presidenta mare adoptiva política, segons el portaveu del
Grup PSM, és imprescindible i musa inspiradora d’aquesta part
del debat d'avui cap vespre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Portella. 

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la seva
portaveu, Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El nostre
grup no donarà suport a aquestes dues esmenes presentades per
distints grups parlamentaris. Crec que aquestes dues esmenes
han servit per una cosa: per arribar a la conclusió que el Govern
balear té una política firal i, a més a més, el Govern balear té un
responsable d’aquesta política firal, un responsable polític, que,
en aquest cas, recau a la persona de la Vice-presidenta del
Govern balear. 

Crec que ha quedat molt clar que Ficobalsa té la
responsabilitat d'organitzar i dur a terme tota casta de fires, de
congressos i d'espectacles que tenguin un objectiu, que és
intentar complir un interès social o un interès de la nostra
colAlectivitat. Ficobalsa és un instrument de comercialització
dels nostres productes, tant productes del comerç com productes
agrícoles. És un instrument de potenciació de tots aquests
productes i és un instrument de foment de l'activitat empresarial.
Jo crec que les senyores i els senyors diputats han tengut
complidíssima informació mitjançant la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos, amb la compareixença del president de Ficobalsa
i del seu director, el Sr. Domingo Ferrari, allà on al llarg d'una
bona estona, vàrem poder discutir, vàrem poder plantejar entre
els distints membres de la Comissió d'Hisenda quins eren els
plantejaments, quines són les fires que estan previstes per l'any
que ve, com pot esser la Fira d'alimentació, la fira Brocanter,
Balear Nàutica, la Fira del llibre, la Fira de mostres de Menorca,
Pista d'aventures, Balear Art, fins i tot es varen comentar tota
una sèrie de fires que estaven amb estudi, que discutien distints
sectors empresarials i comercials, amb la possibilitat de crear i
dur a terme noves fires. 

Un altre tema que ha quedat clar, amb el debat que s'ha
produït fa pocs moments, és que hi ha una voluntat amb el tema
de la cooperació i desenvolupament. Hi ha una voluntat que al
llarg d'aquesta legislatura, amb aquests quatre anys, el Govern
balear arribarà a destinar un 0'7% del seu pressupost pel tercer
món. És evident que la partida que hi dedicam enguany és
superior a la de l'any passat, que és una partida insuficient pero
que al llarg d'aquesta legislatura intentarem complir l'objectiu
que ens hem marcat que és destinar-hi un 0'7% dels pressuposts.
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Dit això, Sr. President, crec que queda clara la postura del
Grup Popular de no donar suport a aquestes dues esmenes.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Salom. 

Passam al debat número 7 de globalitat de la resta de les
esmenes de la secció número 11, Presidència del Govern. Per
part del Grup Mixt, s'hi manté l'esmena número 3769. Per 
defensar-la, té la paraula el Balanzat. 

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. 

Òbviament. fa referència al tema del 0'7%. Ja n'hem
començat a parlar, és un tema del que sempre parlam, i el
Govern sempre surt arnb el mateix: poc a poc, no hem de tenir
pressa, això algun dia arribarà, tranquils, no vos precipiteu. És
curiós com segons quines inversions sí que tenen molta presa,
s'hi destinen centenars de milions de pessetes sense cap
problema. Per tant, ja seria hora que una prioritat, com consider
que hauria d'esser aquesta, d’una acció decidida i solidària
d'ajuda als països més pobres fos tenguda en compte d'una
vegada per totes per aquest parlament. És una responsabilitat
que tenim i un acte de justícia que no es pot ajornar més. És a
dir, hem d'avançar però, per favor, no donem passes de formiga,
donem passes de gegant. Hi ha gent que s'està morint de gana i
no ens pot esperar més. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Balanzat, 

Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
desplaçaments Illes Balears s'hi mantenen les esmenes 3306,
3298, 3296, 3297, 3300, 3299, 3301, 3202, 3326, 3321, 3327,
3303, 3304 i 3305. Per defensar-les, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Gràcies, Sr. President. 

( ... ) una dotzena d'esmenes a aquesta secció. La 3298 és (
... ), la consignació prevista per ajudar a les necessitats dels
petits ajuntaments que està dins aquest pressupost fa referència
a ajuntaments de Mallorca, Serra de Tramuntana, com va
explicar la Sra. Vice-presidenta a la compareixença, i l'afectam
perquè també pugui arribar als petits ajuntaments de la resta de
les illes, que es puguin trobar transferència una situació igual a
la que fa referència a ajuntaments de menys de 1.000 habitants,
o amb situacions econòmiques que necessiten aquest tipus
d'ajudes que planteja el pressupost presentat. 

La 3306 també és d'afectació, fa referència al finançament
per part de Ficobalsa. Nosaltres consideram que ha d'assegurar
una política d'igualtat d'oportunitats i, en aquest sentit, una
política d'igualtat d'oportunitats per les illes
d'Eivissa-Formentera i Menorca, que no queda assegurada
només amb negociacions de descomptes aeris o per
desplaçaments o que els consells insulars corresponents es facin
cárrec d'un estand organitzat colAlectivament, sinó que també,
d'una forma més efectiva, amb ajuts a viatges, a transport, a
estada, el que passa amb l'abandó de l'empresa quan són a fires
i congressos que es celebren a Mallorca. 

La 3296 parla de transferir als consells insulars de Menorca
i d'Eivissa-Formentera la capacitat d’adquirir patrimoni
directament, és una transferencia. En aquest sentit, va molt
lligada a les esmenes que veiem anteriorment quant a la
diferència que hi ha per adquisició de patrimoni natural, forestal
d’altre tipus de l'illa de Menorca. Eivissa i Forrnentera respecte
de l’illa de Mallorca. 

La 3297 és en el mateix sentit que l'anterior, referida a un
altre subconcepte. 

La 3301 i 3300, un increment del suport a les ajudes a les
associacions de veïns ( ... ) participació ciutadana i del teixit
associatiu. La quantitat destinada prevista en els pressupostos de
1996 és realment insignificant i només formal. Per açò, trobam
que amb un petit increment ja l'incrementam un cent per cent i
que és una esmena en sentit positiu d'aprofundir i ampliar aquest
foment de la participació ciutadana. I una altra cosa diferent són
els criteris per atorgar aquests ajuts. 

Igual referència a les esmenes 3299 i 3302, que parlen
d'incrementar el suport a les comunitats balears a l'exterior.
Podríem rallar molt de la situació en què es troben algunes
d'aquestes comunitats i de la falta d 'ajuts, de suport, per part de
la nostra comunitat, si volem que siguin un agent actiu, de
presència de Balears a l'exterior, a l'estranger fins i tot. Per açò
són aquestes dues esmenes, per augmentar aquest suport. 

Quant a la 3326, és en aquest mateix sentit. 

La 3321 és augmentar la consignació que es dedica al 0,7,
als fons de cooperació per a ajudes al desenvolupament, que
també ha estat prou debatuda en el moment en què hem debatut
l'esmena a la totalitat, i nosaltres la mantenim com una esmena
parcial en aquest moment per intentar arribar a aquest 0,7% del
pressupost general'ajut a projectes de cooperació al
desenvolupament. 
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La 3327, es tracta d'ampliar els pressupostos destinats a
accions positives per a la dona en un aspecte molt concret: la
modificació respecte del mercat de treball a partir dels decrets
recentment aprovats com l'afectada diferencialment i també en
relació amb l'aplicació de les noves tecnologies en tot el procés
productiu. Creim que és un tema que no s'ha tractat, del qual hi
ha enquestes fetes sobre la situació de la dona a Balears, però
aquest tema en concret no s'ha tractat, i és un tema de prou
importància com perquè sigui objecte de tractament per part
dels pressupostos de la Comunitat Autònoma. 

Esmena 3303 és ampliar la dotació al programa d'acció
positiva per a la dona. La 3304 i 3305 són germanes; la primera
parla d'un programa de publicitat d'acció, de donar a conèixer el
SIAC, el Servei d'informació al ciutadá a les illes menors, que
és un servei totalment desconegut; i la 3305 d'ampliar aquesta
dotació per donar vertader contingut al servei d 'assessorament
als ciutadans. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, números 3656, 3658, 3659,
3660, 3757, 3661, 3662 i 3664. Sr. Orfila. té voste la paraula per
fer-ne la defensa. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Les esmenes parcials a la secció 11
responen a la necessitat de corregir determinades polítiques. La
3658 i 59 pretenen incrementar les polítiques de normalització
lingüística a través dels mitjans de comunicació radiofònics i la
televisió, bé per la via dels convenis amb les empreses privades
existents, cercant augments de la programació en llengua
catalana, o bé través de la creació d'una emissora de radio de
titularitat pública, i que emeti la totalitat de la seva programació
en català. 

Del dèficit en matèria de patrimoni de titularitat pública a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera ja n'hem parlat un
moment, i ho deixaré anar com una qüestió prou debatuda. 

Proposam igualment ajudar els ajuntaments de Menorca per
garantir els accessos a les platges no urbanitzades i recuperar el
camí de Cavalls, dues iniciatives perfectament entroncades dins
el projecte de Menorca reserva de la biosfera, i al qual no
podran fer front els ajuntaments en solitari. 

Incrementar la partida destinada a la cooperació per al
desenvolupament és un dels propòsits pel qual presentam altres
esmenes, amb una baixa prou simbòlica, la supressió d'alts
càrrecs i assessors. Mirin, senyores i senyors del Govern; és cert
que de l'any 95 al 96 es produirà un increment de 40 milions en
la partida destinada a coaperació, però, com he dit abans, si
augmentam amb la mateixa quantitat any darrere any, arribarem
als 240 l'any 99, quan acabi la legislatura, haurem arribat a la
meitat d'allò que representa aquest 0,7. 

Supressió del conseller sense cartera: El conseller sense
cartera i aquest diputat que els parla tenim problema
d'incomunicació evident. No estam en la mateixa longitud d'ona,
i al principi m'alarmava aquest fet, perquè em succeeix amb
molt poques persones, i sempre em resulta dolorós. Amb ell em
succeeix que no ens entenem, no parlam el mateix llenguatge.
Jo ho ben veig, que ell intenta explicar-me, explicar al
Parlament quin és el contingut de la seva conselleria, quines són
les seves funcions, però no hi ha manera que jo ha arribi a
entendre. A la seva darrera compareixença fins i tot vaig arribar
a discernir que era una espècie de tapa forats, un tapa forats que
tenia com a marc d'actuació la totalitat de les àrees en que està
estructurat el Govern. La vicepresidenta fa un moment ens ha
dit "És imprescindible". "Vostè per tant, no és que tengui una
àrea -li vaig dir- ni tan sols una hectàrea, vostè és que gestiona
un cortijo", això sí, en el seu cas seria allò que s'anomena una
finca manifiestamente mejorable, d'aquelles de quan encara
crèiem en el cambio. Però és que tampoc no va a quedar
suficientment aclarida quina era la seva funció respecte de
cadascuna de les àrees que ja tenen conseller propi. I és que si
allò que fa és simplement assessorar, expressar el seu parer
respecte de cada qüestió que es planteja en el si del Govern, el
que hauríem de fer és 
nomenar-lo assessor. 

Entenguin, per tant, senyores i senyors diputats, senyors del
Govern, senyora Vice-presidenta, que, o li donen cartera, o li
han de treure el títol de conseller, que no estan les coses com
per tenir càrrecs indefinits, buits de contingut, d'ençà que el Sr.
Aznar, don José María, es dedica a predicar pel món sencer
l'evangeli, la bona nova de l'austeritat a l'administració; i molt
em tem que per ser coherents amb la promesa dels 5.000 alts
càrrecs que pensa suprimir el Sr. Aznar, el Sr. Soler, don
Cristòfol, l'Honorable President, no tindrà més remei que
suprimir també aquesta conselleria indefinida, d'un contingut
tan eteri que quasi m'atreviria a dir que és inexistent. Ho haurà
de fer, no sigui que un dia a Madrid es temin que per aquí les
coses van d'aquesta manera, i el Sr. Rajoy faci una d'aquelles
temudes cridades telefòniques que esborronen la pell a qui les
escolta, i ja se sap el que succeeix en aquests casos: Rajoy
locuta, causa finita; i ja n'hi poden enviar, ja, d'ambaixades a
Madrid, que aquell titular amb que un mitjá de comunicació
radiofònic va anunciar un altre viatge, "Tres palomas
mensajeras vuelan hoy hacia Madrid" tornaria ser un presagi
d'una derrota semblant a la que varen haver d'encaixar devers la
capital del regne, a prop del Manzanares, l'estiu passat. 

I una darrera qüestió: Ningú interpreti en la meva
intervenció ni en la nostra proposta cap ànim de causar
perjudicis a la persona que avui ostenta la figura de conseller
sense cartera. És el nostre un plantejament polític que no té a
veure amb cap persona concreta. I com a prova que és així, m'he
permès la llibertat de dur-li un petit regal, açò sí, carregat de
simbologies; i és que hem pensat que si el conseller no li dóna
cartera -al conseller sense cartera, al Sr. Lluc-, poca cosa hi
podem fer, però que almenys nosaltres, per fer més transitable
el seu pas per l'ample ventall de totes les àrees en que actua,
aquesta hectàrea, aquest cortijo de què li parlava fa un moment,
i per compensar que no té cartera, hem pensat que li hauríem de
regalar una motxilla, amb el nostre desig que hi colAloqui les
seves etèries competències, i que s'armi de paciència, que la
legislatura és llarga, i si la seva paciència és curta, no resistirà
el partit. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista hi ha presentades les esmenes número de registre
3513, 3384, 3385, 3386, 3383, 3529, 3387, 3532, 3530, 3464 i
3514. Per fer-ne la defensa té la paraula la Sra. Diputada Maria
Ángels Leciñena. 

LA SRA LECIÑENA I ESTEBAN: 

Gracias, Sr. Presidente. señoras y señores diputados.
Empezaré refiriéndome a las cuatro primeras enmiendas, que
hacen referencia a patrimonio. Nuestro grupo considera que la
política practicada por el equipo de gobierno de nuestra
comunidad autónoma en lo que respecta a la adquisición de
patrimonio es insuficiente. sobre todo por lo que respecta a las
islas de Menorca, Ibiza y Forrnentera, lo que conlleva además
un incremento del desequilibrio ya existente entre las islas. Por
este motivo presentamos una enmienda de adición para que se
transfieran al Consell de Ibiza y Formentera 50 millones
destinados a la adquisición de patrimonio forestal. Las otras tres
enmiendas son de afectación, y hacen referencia a la adquisición
de patrimonio en Menorca, concretamente la torre de sa
Mesquida, el castell de Fornells, y Santa Águeda en Ferreries.

Pasando a la siguiente enmienda, consideramos necesario
que los presupuestos de este año deberían contemplar fondos de
ayuda para municipios más pequeños, con independencia de su
color político, dado que estos municipios deben de hacer frente
a una serie de servicios a veces con unos presupuestos muy
limitados. 

Por otro lado presentamos una enmienda de afectación,
porque consideramos necesario que el Servicio de ayuda a las
víctimas del delito también se implante en las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera, y que no sea solamente implantación
exclusiva de la isla de Mallorca, dado el carácter puntual y
urgente de este servicio, que las víctimas no pueden 
desplazarse hasta Mallorca. 

Referente a las enmiendas que hacen mención al tema de la
mujer, creemos que la política para la igualdad de oportunidades
de la mujer practicada por el Gobierno es insuficiente, y en
alguna de nuestras islas menores prácticamente inexistente. Por
ello presentamos una enmienda de adición de 50 millones para
la creación y dotación del instituto de la mujer, que sería el
soporte para el desarrollo de políticas de acción positiva de la
mujer. Asimismo presentamos una enmienda de adición de 5
millones para la creación de centros asesores de la mujer en
Ibiza y Formentera, dado que la labor desarrollada por los
servicios sociales del Patronato pensamos que es insuficiente.
Y la última enmienda de este tema es una enmienda de
afectación para una casa de acogida para una casa de acogida
para mujeres maltratadas en Menorca, Ibiza y Formentera, dado
que se carece de los recursos suficientes para tener esta
problemática tan especial y puntual que desgraciadamente cada
día presenta mayor número de mujeres. 

Y para terminar, voy a hacer referencia la enmienda sobre la
solidaridad con el tercer mundo. Nuestro grupo reivindica que
se incremente hasta el 0.7% de los presupuestos de la
Comunidad la ayuda al tercer mundo. Esto supone un aumento
de unos 270 millones. que comparados con la totalidad del
presupuesto de nuestra comunidad no suponen ningún esfuerzo
económico. Esta enmienda de nuestro grupo se suma a las ya
presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, excepto,
claro está, por el Grupo Parlamentario Popular; y además
creemos que el Gobierno está obligado moralmente a tener en
cuenta la gran movilización ciudadana que se viene produciendo
desde hace meses, y que se está produciendo ahora mismo, y no
muy lejos de este parlamento. Creemos que el Gobierno de
nuestra comunidad autónoma está obligado a dar ahora una
respuesta solidaria y consecuente con la voluntad de la mayoría
de los ciudadanos, dejando a un lado actitudes demagógicas 
e inciertas promesas de alcanzar esta cantidad a lo largo de esta
legislatura. El año anterior las ayudas al tercer mundo se vieron
incrementadas en un 0,1 %, este año va a ser de un 0,2%
aproximadamente. Con este ritmo de incrementos es que ni
siquiera al final de esta legislatura se habrá alcanzado esta
cantidad. Por otro lado, si ahora el equipo de gobierno se
muestra incapaz de destinar el 0,7% de los presupuestos para
fondos de solidaridad con el tercer mundo, más incapaz será a
lo largo de esta legislatura, cuando el presupuesto aumente por
la transferencia de nuevas competencias. La solidaridad con el
tercer mundo no tiene por qué depender vagas promesas o de
buena o mala voluntad del equipo de gobierno, sino que debe
concretarse aprobando un presupuesto que no debe ser en
ningún caso menor del 0,7%, porque hay cosas que sí pueden
hacerse aquí y ahora. 

Si usted, Sra. Vicepresidenta, hiciera un repaso de los
proyectos a los que va destinado este fondo de solidaridad,
proyectos encaminados a combatir en el tercer mundo los
efectos de epidemias, de guerras, de hambre, de miserias, de
sequías, de catástrofes, vería que no sólo hay cosas que se
pueden hacer aquí y ahora, sino que es más, tendríamos que
hacer aquí y ahora desti- nar el 0,7% de los presupuestos,
porque no hacerlo sería demostrar una insensibilidad, y sería
demostrar que usted no es solidaria. Muchas gracias, Sr.
President. 



762 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Fixació de posicions pels altres grups: Per
part del Partit Popular, la Sra. Maria Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup no donarà suport a la majoria d'aquestes esmenes, però sí
que donarem el nostre suport a dues d'elles. En primer lloc
començarem per l'esmena presentada pel PSM respecte de la
supressió del conseller sense cartera. Jo vull donar les gràcies al
diputat Sr. Orfila, en nom del conseller sense cartera. Veig que
el seu grup es va adaptant a les modes, i ara en lloc de carteres
estan més de moda les motxilles, i és d'agrair per part del nostre
grup. No obstant això, vull dir-li que per les competències i per
les feines que du a terme el conseller sense cartera, aquesta
motxilla li quedaria un poquet petita. Evidentment la creació de
conselleries és una facultat del Govern, de Presidència del
Govern, per organitzar els seus departaments de la manera que
considera més oportuna, i en aquest moment el Sr. Soler ha
considerat que hi havia d 'haver en el Govern balear un conseller
sense cartera. 

Hi ha una esmena d'Esquerra Unida que fa referència a
afectar 10 milions de pessetes per assegurar una política
d'igualtat d'oportunitats entre les distintes empreses de Menorca
i d'Eivissa per poder assistir a les fires aquí, a Mallorca; i
nosaltres no li donarem suport perquè ja hi ha per part del
Govern balear una sèrie de partides per intentar ajudar les
empreses de Menorca i les d'Eivissa per tenir una igualtat
d'oportunitat a l'hora d'assistir a les fires que s'organitzen aquí,
a Mallorca. 

També hi ha una esmena d'afectació d'Esquerra Unida, de 30
milions de pessetes, que consisteix que en el pressupost hi ha
una partida, crec que és de 90 i busques de milions de pessetes
destinats al Consell Insular de Mallorca, i vostès ens diuen que
n'hem d'afectar 30 per repartir als consells insulars de Menorca
i d'Eivissa per adquirir patrimoni natural. Idò bé, a aquesta baixa
de 30 milions de pessetes que vostès proposen del Consell
Insular de Mallorca nosaltres no li podem donar suport, perquè
hi ha conveni signat entre el Govern balear i el Consell Insular
de Mallorca per dur a terme tota una sèrie d'obres per finançar
el Pla d'obres i serveis del Consell Insular de Mallorca, això són
unes despeses plurianuals, hi ha uns convenis signats, i
evidentment no podem donar suport perquè aquest conveni
signat, aquest compromís que hi ha entre el Consell Insular de
Mallorca i el Govern balear no es dugui a bon terme, i per això
no li donarem el suport del grup a aquesta esmena.

Després hi ha dues esmenes del PSM. Una d'elles fa
referència que el Govern balear dediqui 50 milions de pessetes
per signar uns convenis amb televisions i ràdios per potenciar la
llengua catalana. Mirin, jo crec que en aquests moments hi ha
un programa de normalització lingüística, crec que un programa
molt ambiciós, hi ha un programa ampli, amb moltíssimes de
mesures, i un programa molt abundant, i crec que aquest
programa en aquest moment està obert, que en un futur es farà
un decret d'ajudes per part del Govern balear, allà on
s'estipularan tota una sèrie de característiques, tota una sèrie de
requisits, o quins són els programes que tendran una
preferència, i a aquest decret d'ajudes es podran presentar totes

aquelles iniciatives que es considerin oportunes, i evidentment
si compleixen tots aquests requisits, sí que podran accedir a
aquest decret d'ajudes. Però jo crec que avui i ara no és oportú
haver de particularitzar i dir 50 milions a televisions i ràdios per
fomentar la llengua catalana. Jo crec que en aquests moments
s'ha d 'esperar a veure quin sera aquest decret d'ajudes. 

I també tenen en aquest sentit una esmena de creació d'una
ràdio de titularitat pública, valorada en 50 milions de pessetes.
Jo crec que el Govern balear en aquest moment té altres
prioritats, crec que els ciutadans de la nostra comunitat tenen
altres prioritats a l'hora d'invertir els doblers de tots els
ciutadans. A mi m 'agradaria saber què pensarien les distintes
emissores de Mallorca si el Govern balear es posa en marxa a
l'hora de potenciar o de crear una ràdio de titularitat pública. Jo
crec que no els agradaria, i no els cauria massa bé, a les distintes
emissores de ràdio d’aquí. 

Després hi ha tot un conjunt d'esmenes que fan referència a
adquirir patrimoni forestal per a les illes de Menorca i d'Eivissa.
Jo crec que amb l'esmena a la totalitat la vice-presidenta ho ha
explicat, aquest és un objectiu que esta marcat per part del
Govern balear, d'anar adquirint patrimoni dia a dia, sobretot a
Menorca i a Eivissa, però evidentment aquests són uns
pressuposts restrictius, i serà un objectiu a complir al llarg
d'aquesta legislatura. 

En el programa 1122, el programa de coordinació
institucional i relacions ciutadanes, el nostre grup donarà suport
a dues esmenes, una és la 3301, i en aquest cas proposaríem una
... , les dues que hem d'acceptar són d'Esquerra Unida, que són
la 3101 i la 3302, i proposaríem dues transaccions: A la primera
d'elles, a l'esmena 3301, que és una esmena de substitució d'un
milió de pessetes, vostès proposen la baixa del subconcepte
62000, per valor d'un milió de pessetes, i nosaltres proposaríem
una transacció, que la baixa en lloc de ser d'aquest subconcepte,
que és una despesa plurianual, fos del subconcepte 63000. Si
vostès estan disposats a acceptar aquesta transacció, el nostre
grup votaria a favor d'aquesta esmena. 

I el mateix passa amb l'esmena 3302, per un import de 2
milions de pessetes per millorar les infraestructuras de les
entitats associatives de Balears a l'exterior. Vostès proposen una
baixa al subconcepte 62000, i nosaltres proposaríem una
transacció, que la baixa fos del subconcepte 63000. Si vostès
estan disposats a acceptar aquesta transacció, el nostre grup
votaria a favor d'aquestes dues esmenes.
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Després hi ha una altra esmena d'Esquerra Unida, de 30
milions de pessetes, per una edició divulgativa de la legislació
autonòmica amb suport gràfic i informàtic. Nosaltres creim que
en aquests moments el Govern balear té marcades una sèrie
d'inversions per millorar el funcionament de les publicacions i
del BOCAIB. Creim que el BOCAIB té una tasca molt
important, i que necessita en aquests moments millorar la seva
infraestructura, ampliar la capacitat de la seva maquinària, fins
i tot haver de desplaçar les oficines actuals a un altre lloc en
millors condicions i, per això, en el pressupost d'enguany hi ha
una partida de 30 milions de pessetes d'inversions en el Bocaib.
Jo crec que el que proposen vostès en aqueixa esmena serà un
objectiu a complir en un futur, en tant que el Bocaib tengui la
maquinària i les instalAlacions oportunes per poder fer feina o
per poder fer una bona tasca. 

I a continuació ve tot un conjunt d’esmenes que presenten
tots els grups parlamentaris que fan referència a la consecució
d'aqueix objectiu de destinar un 0.7 del pressupost a l’ajuda als
països més necessitats. Nosaltres hem de dir que crec que al
llarg d’aquests anys hi hem anat fent un esforç important, no
només dir que hi hem anat passa a passa sinó que l'any passat hi
dedicàvem 80 milions de pessetes, l'any anterior n'hi dedicàvem
35, és a dir, que l’any passat vàrem més que duplicar les
quantitats que destinàvem al Tercer Món, i enguany passam de
80 milions de pessetes que hi dedicàvem en el pressupost del 95
a destinar-hi 120 milions de pessetes en el pressupost de l'any
que ve. Jo crec que la intenció del Govern, la intenció del Grup
Popular és clara: aconseguir en aquesta legislatura destinar el
0,7% del nostre pressuposts a aquest objectiu. Però evidentment
vostés, els grups que són a l'oposició, tenen fàcil realitzar una
sèrie d'esmenes per assolir aqueix objectiu i nosaltres, com el
grup que dóna suport al Govern, que hem d'intentar argumentar
per què no podem donar suport a aqueixes esmenes, ens hem
fixat en quines són les baixes que empren els distints grups per
poder arribar a aconseguir l'objectiu de destinar al Tercer Món
el 0,7%, i hi hem trobat que, per exemple, el Grup Mixt proposa
reduir en 275 milions de pessetes el pressupost d'Ibatur; ens
trobam que l'esmena d'Esquerra Unida ens proposa una alta per
a destí al Tercer Món de 392 milions de pessetes, i les baixes,
una d'aqueixes partides, per a vostès supòs que és correcta, de
272 milions de pessetes, que és el conveni del Pla de residus
sòlids, però hi ha una altra baixa en aqueixa mateixa partida de
120 milions de pessetes, que aquesta és la partida que el Govern
balear té destinada a ajudes per al Tercer Món. Jo crec que la
confecció d'aqueixes esmenes no és d'allò més correcte.
 

Quant al PSM, hem de dir que han fet una esmena molt
extensa, que en teoría pretén suprimir els alts càrrecs i els
assessors i, tots aquests doblers, destinar-los al Tercer Món, jo
també vull dir aquí, en aquest plenari, que tècnicament aqueixa
esmena està mal feta, en tant que vostès proposen 40 o 50
baixes de tres milions, sis, set, vuit, i jo m'he pres la molèstia
d'anar a mirar aqueixes distintes partides, pressupostàries i
resulta que en el pressupost que nosaltres presentam o que el
Govern presenta, no hi ha doblers suficients. Vostès diuen
"reduir en sis milions de pessetes tal partida” i aqueixa partida
només en té quatre, i així passa amb la majoria de les esmenes
o amb la majoria de centres de cost, subrprogrames i
subconceptes, és a dir, que és una esmena que està redactada jo
crec que amb els peus. 

I jo crec que per part del nostre grup ... Bé, queda tot un
conjunt d'esmenes que fan referència a promoció i protecció
d'activitats de la dona, n'hi ha una que fa referència a elaborar
un estudi d'investigació i treballs tècnics sobre la situació actual
de la dona, i nosaltres hem de dir que en aquests moments ja
s'ha fet una enquesta, que la vàrem fer a mitges entre el
Ministeri d’Assumptes Socials i el Govern balear, que la va
realitzar la Universitat i que va costar cinc milions de pessetes,
i que, en aquests moments, la Comissió interdepartamental de
la dona, més que per fer més estudis, està per posar en pràctica
tota una sèrie de mesures, d'actuacions, que puguin redundar en
una política bona, positiva, en aquest cas per a la dona. 

Quant a crear l'Institut de la dona, que cada any també se'ns
presenta una esmena en aquest sentit, hem de dir que el que és
important és la funció que ha de complir, que creim que els
objectius que pretenen a l'hora de crear un institut, es veuen
igualment complits amb allò que en aquest moment té el Govern
balear, que és la Comissió interdepartamental de la dona, que,
a nivell de tot Espanya, les distintes comunitats ho tenen enfocat
d'una manera distinta, n'hi ha que en tenen instituts, n 'hi ha que
en tenen serveis i n 'hi ha que en tenen comissions, i nosaltres
aquí, a Balears, hem optat, com tots vostès saben, per una
comissió interdepartamental de la dona. En aquest moment,
d'aquesta comissió només formen part un parell de conselleries,
i, des de la reunió que es va fer a Pequín, s'intentarà que a partir
d'enguany totes les conselleries tenguin una presència activa en
aqueixa comissió interdepartamental, per intentar vetllar pels
principis d'igualtat. 

Dit això, Sr. President, jo crec que més o manco queda clara
la postura del nostre grup respecte de totes les esmenes
presentades a la secció 11 del pressupost de l'any que ve.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Abans d'entrar en el debat número vuit, de totalitat, a la
secció 12, faré referència que per part del portaveu del Grup
Parlamentari Popular es presenten dues transaccions, les quals
deixen les esmenes exactament igual com estan plantejades, allò
que varia és l'aplicació de la baixa, perquè en tost d'aplicar-s'hi
la 62000, s'hi apliqui la 63000. Si vostès accepten aquesta
transacció i no hi ha oposició per part de cap altre grup
parlamentari, he d'indicar a la portaveu del Grup Parlamentari
Popular que les ha de fer arribar per escrit, encara que estigui
fixat aquí i dit ja pel Diari de Sessions. Sr. Portella, té vosté la
paraula. 
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EL SR. PORTELLA I COLL: 

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Equerra Unida, comprenent
el gran esforç de síntesi i anàlisi que ha fet el Grup Popular a
l'hora d'admetre aquestes dues esmenes, amb la qual cosa es
propicia un atracament i una obertura a les aportacions positives
que vénen d'altres grups, ho hem analitzat també amb molta
seriositat i trobam que és correcte, que acceptaríem les
transaccions, i en tot cas, si la motxilla és petita per a la feinada
que té conseller sense cartera, no dubt que les esmenes que
s'aprovin per part del Grup Popular sí que hi cabran, a dins
aquesta motxilla.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hi ha cap altre grup que s'hi
oposi? Per tant, s'entén que aquestes dues esmenes han estat
transaccionades, per la qual cosa queden retirades les esmenes
inicials presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida,
queden substituïdes per aquesta transacció que afecta únicament
i exclusivament l'aplicació de la baixa, i deman que es faci
arribar per escrit a aquesta presidència. 

Passam al debat número vuit, de totalitat, secció 12,
Conselleria de Turisme. Hi ha una esmena presentada a al
totalitat d'aquesta secció per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, RGE 3760, i una esmena presentada per part
del Grup Parlamentari Socialista RGE 3534. Per fer la defensa
de l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista
PSM, la 3760, té la paraula el seu portaveu, Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Seria injust dir que en política turística no s'ha fet res o que no
es fa res, moltes coses s'hi ha fet de banda del Govern, de banda
dels ajuntaments, de banda dels consells, moltes vegades per la
iniciativa privada i per la pròpia dinàmica econòmica i social,
però davant d'aquests pressuposts, pel que fa a la secció 12, la
veritat és que estam desmoralitzats, la nostra moral cau per
terra, en veure quina és la proposta que es fa de cara al 96 de
banda del Govern balear. Certament, una cosa és la que es
preveu en un pressupost i una altra de ben diferent és la que es
necessita en un determinat sector de l'activitat econòmica.
Aquests pressuposts permetran fer coses, no hi ha dubtes que
se'n faran, de coses, ¿seran les necessàries?, fins i tot, ¿seran les
possibles? Hi tenim molts dubtes. Sabem de la gran importància
del sector turístic dins la vida econòmica, dins tots els aspectes
de la vida de les Illes, però aquests pressuposts no estan en
consonància amb la importància que té el sector turístic, que té
l'economia turística dins el conjunt de la societat i l'economia de
les Balears. 

Davant dels grans objectius tan sentits, tan comentats, de
modernització de la planta hotelera, de millora de les
infraestructures turístiques, d'ordenació de l'oferta turística,
tenim unes previsions pressupostàries limitades, en molts
d'aspectes inexistents, i que poden plante- 
jar una greu frustració al sector turístic. 

Però és que aquests pressuposts no tenen ni cap ni peus, són
incomplets o almanco redactats erròniament, això és
especialment rellevant en el programa d'ordenació turística d'on
han desaparegut previsions relatives a l'escola d'hostaleria, a
l'escola de turisme, les activitats i obres a la residencia de Can
Picafort, previsions per al Pla d'embelliment, referències
concretes als plans de modernització, als plans d'ordenació de
l'oferta, passant d'una previsió de 1.957 milions l'any 1995 a tan
sols 239 milions per al 1996, i aquests 239 milions es redueixen
a despeses de personal. Per tant, de l'estructura del pressupost
per a l'any 1996 s'ha fet desaparèixer l'ordenació turística que,
en tot cas, i sense gaire explicació, ha aparegut dins el programa
de direcció i serveis generals de turisme. La veritat és que no hi
entenem, estam confusos, perquè una cosa és el text, l'explicació
de la memòria i l'altra, les previsions pressupostàries, les
activitats, com en diuen, i llavors les consignacions i les partides
previstes. 

Quin sentit té la desaparició pressupostària de l'ordenació
turística? Quin sentit, en tot cas, el manteniment d'una direcció
general d'ordenació del turisme sense capacitat inversora?
Quina casta d'apadaçament hi ha hagut en aquest document
pressupostari que ha dut a aquest desgavell? Dubtam que
aquesta previsió tan embullada, tan limitada, permeti aplicar les
previsions del Pla de modernització o fer front a la continuïtat
del Pla d'embelliment. I no parlem ja d'intervenir en l'ordenació
de l'oferta, i convertir el Pla d'ordenació en qualque cosa més
que en una declaració d 'intencions. 

Aquests pressuposts, des del punt de vista del Grup
Nacionalista-PSM, no són clars. Es podria pensar que intenten
preparar una transferència d'algunes parcelAles de turisme als
consells insulars, des de la perspectiva de transferir una pretesa
ordenació turística reduïda a activitats de policia i control? Jo no
vull ser tan malpensat, no vull pensar d'aquesta manera i no ha
vull ser perquè no em vull resignar a pensar que el Partit
Popular vol per als consells insulars una desestructuració tan
grossa, vull creure que vostès són conscients, Sr. Flaquer, que
el model que dibuixarien és inviable i que provocaria prest o
tard la lògica repulsa de les instàncies insulars. És evident que
les actuacions de control no poden anar deslligades del
manteniment i millora de l'entorn, de la formació dels
professionals, de la millora de l'oferta complementària, de les
infraestructures, i no poden anar deslligades d'una necessària
visió global, i això no és així aquests pressuposts, que, repetesc,
sense encomanar-se a Déu ni al diable, eliminen de fet una
direcció general i sobredimensionen uns serveis generals
convertits en entitats de gestió global de la política turística.
Entram dins el regne de l'absurd, una direcció general que no té
política, però que té personal, uns serveis generals de la
Conselleria que no tenen una estructura funcional adequada i en
canvi tenen tota la capacitat de despesa que, d'altra banda no
s'adequa, al nostre parer, a les necessitats del sector i a allò que
vostès diuen a la seva memòria presentada en aquesta secció.
El turisme de les Illes Balears, pensam, es mereix més
coherència i la presentació d'uns pressuposts que responguin a
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les necessitats de l'economia turística que, en definitiva, és el
motor de la nostra economia. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, senyor diputar. Per defensar l'esmena del
Grup Parlamentari Socialista RG E 3534. Té la paraula el
diputat Sr. Joan Marí. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista ha presentat aquesta esmena a la totalitat
al pressupost de la secció 12, Conselleria de Turisme, perquè
pensam que és un pressupost que no respon ni a les necessitats
ni a la importància que té el turisme a la nostra comunitat.
Pensam que és un pressupost que no afronta els grans reptes del
sector, com és l'estacionalitat, l'oferta ilAlegal, la formació i la
qualitat turística entre d'altres qüestions. Podríem dir que les
solucions són a la lletra de la partitura, però a l'hora
d'interpretar-la, a la Conselleria li falten músics i instruments.

La Conselleria és molt propensa, any rera any, a fer-nos
plans, a anunciar-nos nous projectes, a contar-nos grans
inversions que, en moltes oeasions, han comptat amb el suport
del Grup Parlamentari Socialista, però, una vegada aprovats
aquests plans i projectes, la Conselleria no ha sabut dotar-los
econòmicament ni dur a terme les actuacions amb la rapidesa,
rigor i eficacia que haurien estat necessaris, per tal que aquests
plans tinguessin l'efectivitat que se un esperava. En definitiva,
la Conselleria no ha sabut usar els instruments necessaris per tal
que l'orquestra sonàs com toca. 

Tampoc no veim en aquests pressuposts una política prou
decidida per millorar la formació i el reciclatge dels treballadors
d'hostaleria, ja sé que em diran que han posat en funcionament
l'Escola d'Hostaleria i que tenen previst comprar o llogar un
hotel a Menorca i un a Eivissa per convertir- los en
hotels-escola. Però tots sabem que això no és prou, ja que el
gran dèficit i la manca de professionalitat es dóna dins els
quadres mitjans i baixos que en aquests moments ocupen
càrrecs de responsabilitat dins els establiments turístics i que,
sense cap dubte, necessiten cursos de formació i reciclatge per
tal d'adaptar-se a les noves exigències empresarials i turístiques.

També a la nostra comunitat hi ha un descontrol absolut de
l'oferta d 'allotjaments turístics no legalitzats que, a part de la
competència deslleial que això significa per als establiments
legalitzats, fa que els turistes que ens visiten no tenguin la
qualitat que seria desitjable i perjudiquen enormement l'oferta
complementària, però, malauradament, un any més, no veim per
part de la Conselleria ni la voluntat política ni pressupostària per
acabar amb aquests desgavells. 

Ens parlen de la contractació de dos nous inspectors que,
evidentment, no són suficients, però és que, a més a més, no
sabem per quin motiu no estan comptabilitzats dins el capítol 1
com seria normal, sinó que ens diuen que els contractaran dels
doblers del capítol 2. El Grup Parlamentari Socialista no farem
qüestió d'aquest fet, benvinguts siguin aquests dos inspectors,
encara que continuam pensant que no són prou per dur a terme
tota la tasca que hi ha per fer dins el sector. 

Però, si bé amb tot el que hem dit fins ara, pensam, hi ha
suficients motius per presentar aquesta esmena a la totalitat, tal
vegada el que és més greu d’aquests pressuposts, és la manca de
voluntat política per acabar amb l'estacionalitat, que avui per
avui és el problema més greu que tenim a la nostra comunitat,
tant a curt com a llarg termini, perquè tots estarem d'acord que
l'estacionalitat crea inestabilitat laboral, desafectació de llocs de
feina, baixada de la professionalitat i, a més a més, dificulta la
rendibilitat empresarial i desequilibra l'activitat econòmica de
la Comunitat Autònoma. 

Quant a l'Ibatur, ja per acabar, pensam que amb el
pressupost que li destinen, no es poden fer miracles, ja que amb
1.000 milions de pessetes, el mateix que l'any passat, se'ns
anuncien campanyes especials a Alemanya, a Anglaterra, la
contractació de més contraportades i mostradors d'oficines,
també volen acudir a més fires i, a més a més, volen continuar
fent el que feien l'any passat. Miraculós, consideram això
gairebé un miracle. Però, el que més ens preocupa de tot això no
són els miracles que vol fer la Conselleria, sinó que en aquests
pressuposts solament hi ha previst destinar un 7% a la captació
i promoció del turisme d'hivern, xifra que consideram totalment
insuficient si tenim en compte que les nostres illes es coneixen
majoritàriament com a destinació turística de sol i platja, per
tant, pensam que per canviar aquesta tendència, seria necessari
dedicar-hi més esforç, més enginy i, sobretot, mes doblers. 

Per tot això, senyores i senyors diputats, creim que està més
que justificat que aquest pressupost torni al Govern per tal de
ser revisat i adaptat a les necessitats del sector turístic de les
nostres illes, i cercar els músics i els instruments que siguin
capaces d'interpretar aquesta partitura i també afegir-hi algunes
notes que consideram que li falten. 



766 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

Finalment, anunciar que el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a l'esmena a la totalitat del PSM perquè creim que
pot millorar significativament, si de cas s'aprova tal com 
l'ha presentada. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre una qüestió incidental per
part del Govern. Té la paraula el conseller de Turisme, Sr. Joan
Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer
Riutort): 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré
ser el més breu possible, perquè supòs que repetiríem arguments
i raonaments que ja varen ser exposats al si de la 
Comissió d'Hisenda. 

Vostè, Sr. Morro, parla d'una desmoralització a l'hora
d'analitzar aquests pressuposts, jo li diria que no hi ha per tant,
cal tenir en compte que són uns pressuposts que segueixen una
línia continuïsta per part del Govern en matèria turística, i jo
pens que el continuïsme, quan les coses van bé i així ho
demostren els números i les estadístiques i també les opinions
dels que realment han d'opinar en aquesta matèria, que són els
professionals i els majoristes de viatges, que al cap i a la fi són
els que envien la gent cap aquí, no fa que vostè hagi de sentir-se
desmoralitzat, com deia. No ha desaparegut res dels pressuposts,
simplement hi ha un canvi de serveis d'una banda a l'altra,
efectivament vostè després ho ha explicat, té una justificació
normal, però jo pens que al cap i a la fi l’important és que les
actuacions es duguin a terme, amb independència que estiguin
englobades dins un programa o dins un altre; l'important és que
l'embelliment es faci, l'important és que la formació
professional es dugui a terme, que, en definitiva, els plans i les
estratègies turístiques d'aquest govern es desenvolupin amb
independència que estiguin dins un programa o dins un altre. Jo
crec que és un pobre argument l'únic que vostè ha pogut trobar
per criticar aquests pressuposts. 

I pens que els pressuposts no s'han de retornar al Govern,
crec que amb això contestaré tant al Grup Socialista com al
PSM, perquè pens que compleixen els quatre grans pilars de la
política turística d'aquest govern, una política que, en primer
lloc, es basa en la millora del producte, una millora del producte
que incideix en tot el programa d'ordenació turística a través del
control de la legalitat de tots els establiments turístics, amb uns
serveis d'inspecció incrementats per a aquest any 96 amb dos
inspectors, tots voldríem que fossin més, però dissortadament
els recursos no són ilAlimitats, sinó finits i, en conseqüència, a
qualque punt hem de posar el límit; també s'hi estableix la
previsió d'un pla de qualitat dins aquest any 96, precisament per
incidir en la millora del producte.

En segon lloc, continuam amb la millora de l'entorn amb
aquests 1.390 i busques de milions que integraran el segon pla
d'embelliment i la finalització del primer, pens que aquests
doblers, juntament amb els que aportin els ajuntaments i d'altres
administracions, ahir vàrem tenir la satisfacció d'aprovar el nou
pla Futures a l'administració central i pensam que per aquesta
via també es podran aconseguir més ingressos, pensam que
quant a la millora de l'entorn es podran fer actuacions
importants durant aquest any 96. 

Una tercera actuació, juntament amb la millora del producte
i la millora de l'entorn, és la millora dels recursos humans, jo
pens que l'Escola d'Hostaleria que està ja en ple funcionament,
aquestes experiències d'hotels-escola de Mallorca, Menorca i
Eivissa, estam, com saben tots vostès, cercant les possibilitats
que a Menorca i a Eivissa també puguin comptar i disposar d'un
establiment d'aquestes característiques, hem inclòs 70 milions
per a aquestes qüestions, jo pens que és important, i crec que
amb tot això continuarem millorant els recursos humans, la
formació dels professionals del nostre sector turístic. 

I, lògicament, quan una persona ha incidit en el producte, ha
incidit en l'entorn i en la qualitat humana dels seus
professionals, només li queda una quarta part: la promoció d
'aquest producte, d 'aquest entorn i d'aquests professionals. I
quant a promoció són l.000 milions de pessetes, el representant
del Grup Socialista ha tornat a fer incidència que això
representa pocs doblers, jo sempre he dit que m'agradaria
tenir-ne molts més dels que tenc, però sí li diré que totes les
promeses, tots els anuncis de noves actuacions que s'han fet es
duran a terme, per una raó molt senzilla, dels pressuposts del 95
hem de detreure un congrés com és el de la DRV, que no se
celebrarà el 96 i que eren prop de 80 milions de pessetes, hem
de detreure la cimera de caps d'estat europeus, que varen ser 120
milions de pessetes, que tampoc no es farà enguany. En
conseqüència disposam, més o manco, d'uns 190, 200 milions
de pessetes per damunt del que teníem l'any 95, que ens
permetran fer i dur a terme totes aquestes actuacions que vostè
dubta que es puguin realitzar. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
PSM, si vol fer ús del torn de replica al Govern, té la paraula el
Sr. Mateu Morro. 

EL SR. MORRO I MARCÉ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament el Sr. Conseller ha
plantejat uns continguts, uns continguts sens dubte positius, que
hi són dins aquests pressuposts. Per altra banda, vull reiterar que
formalment aquests pressuposts tenen notables incongruències
i ens plantegen molts de dubtes, i uns pressuposts, són, entre
d'altres coses, una eina formal, parlam sobre un document,
aquest document, el conseller ha dit que és continuïsme,
nosaltres, primer de tot, creim que no fan falta pressuposts
continuïstes en matèria de turisme i no vull entrar en el debat
que es produeix cada any sobre la pretensió que tota la dinàmica
econòmica, turística, és fruit de l'acció de Govern, perquè jo
diria que també ho podrien capgirar i dir que és a pesar del
Govern, és a dir, hi ha una dinàmica econòmica que hi és, que
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hi era abans que existís aquest govern balear i que aquesta
dinàmica funciona, però les accions de govern, amb aquest
continuïsme que es planteja, són notòriament insuficients i
inadequades a les necessitats. El tema no és qui ho du a terme,
el tema també és com es du a terme i amb quina qualitat. 

I no deixam de voler reiterar la nostra sorpresa de veure una
direcció general que just té partida pressupostària en capítol 1,
en personal, i els seus objectius són molt ambiciosos, molt
extensos, extraordinàriament de perspectiva a llarg termini i no
hi ha ni un capítol d’inversió en aquesta direcció general.
Sembla que la dimensió dels problemes és tan greu, és tan
grossa, els arrossegam des de fa tant de temps, que l'únic remei
és el continuïsme, que es renunciar a intervenir-hi, i que davant
la més petita promesa del pla Futures o de l'administració
central, ja posen les campanes a repicar, com si ja ho haguéssim
aconseguit tot i nosaltres pensam que els nivells promesos, el
que surt als mitjans de comunicació, són molt baixos, és una
inversió molt limitada, aquest segon pla d’embelliment és molt
reduït a no ser que es pensi que els ajuntaments han de carregar
de bell nou amb el pes gruixat d'aquest feix, difícilment tendrá
una eficàcia així com seria necessari.
 

Creim també que no hi ha una clara articulació entre la
conselleria i els ajuntaments i els consells insulars, continuam
cultivant la desconfiança i la gelosia institucional. Nosaltres
pensam que això s'hauria de superar, que s'hauria de tenir una
visió més generosa davant de la conselleria i s'hauria de tenir
una visió, sobretot pel que respecta al Consell Insular de
Mallorca, d'una més clara articulació institucional, tant de cara
a la signatura d'un conveni, que és necessari que se signi també
amb el Consell Insular de Mallorca, com amb el tema de la
informació turística que es redueix, desgraciadament, a un tema
d'oficines, quan realment és un tema molt més complex o hauria
de ser un tema molt més complex, i els consells haurien
d'assumir un paper més actiu en el que és la informació turística
als turistes, i no situar-ho com un problema estricte de locals o
de lloguers de locals. 

Per tant, efectivament, hi ha hagut bons moments per a la
demanda turística, segurament podrem tenir bons moments per
a la demanda turística, però no serà amb continuïsme, no serà
amb uns pressuposts tan limitats, tan reduïts i amb tan poca
perspectiva com els que es presenten en aquests moments.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, en torn de rèplica, Joan Marí. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Gràcies, Sr. President. És evident que el Sr. Conseller no ha
volgut entrar en el fons dels problemes més greus que crec que
patim a la nostra comunitat i s'ha limitat a explicar-nos una sèrie
de qüestions que, evidentment no les discutirem, crec que en
certa manera, algunes són així, però quan a la nostra primera
intervenció li hem dit que la conselleria és molt propensa a
presentar nous plans i nous projectes i que després no sap
dur-los a terme com seria desitjable, és perque els plans i
projectes iniciats aquests darrers anys no tenen l'efectivitat que
haurien d'haver tingut. Per exemple, el Pla de modernització
hotelera porta un retard en la seva execució d'un bon parell
d'anys i, el que és més greu, en molts d'aquests casos la
suposada modernització es converteix en una simple rentada de
cara dels establiments que, de cap de les maneres, és el que
pretenia la Llei 3/1990. Quant als plans d'embelliment de les
zones turístiques, Sr. Conseller, després de sis anys del seu inici
encara no estan acabats i l’any 96 s’hi ha de destinar el 75% de
la inversió de la conselleria, i previsiblement encara no acabaran
durant aquest any, la qual cosa vol dir que el pressupost del 97,
per setè any consecutiu, haurà de destinar una part important a
la inversió del pla d’embelliment. I el que és més greu, Sr.
Conseller, és que moltes d 'aquestes obres es troben en un estat
lamentable de conservació perquè la majoria dels ajuntaments
que s'adheriren a aquest pla no hi destinen el 5% del pressupost
tal com s'havien compromès, per a la seva conservació. Però
sembla ser que al Sr. ConseIler, tampoc no li preocupa aquest
fet. 

Per altra banda, tenim el POOT de Mallorca aprovat, i
previsiblement durant el 96 s'aprovaran els de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera, però no hi destinen cap partida
pressupostària concreta per desenvolupar-los, en canvi ens
diuen o creim que ho hem entès així, que treuran els doblers del
pla Futures, però vostè sap, Sr. Conseller, que per regla general,
les inversions del pla Futures es fan a dos o tres bandes, Estat,
Comunitat Autònoma, ajuntaments o particulars, per tant si la
conselleria no hi destina res, malament es podran fer aquestes
inversions. 

També ens parla del pla de qualitat, tampoc no saben que
tenen previst destinar-hi. Vull recordar-li que ha entrat en aquest
parlament i es tractarà pròximament, el pla de modernització de
l'oferta complementària, i tampoc no hi destinen cap partida
concreta. 

Quant a la formació, Sr. Conseller, continuam pensant que
no es fa tot el que seria necessari, que, com hem dit abans, el
vertader dèficit professional es dóna dins els quadres mitjans i
baixos, i a la conselleria sembla ser que no li importa la
formació d'aquest important segment de treballadors. Nosaltres
estam convençuts que a part dels hotels-escola a cadascuna de
les Illes, de la formació reglada del MEC i de l'Escola d
'Hostaleria de la Comunitat Autònoma, és absolutament
necessari, almanco durant dos o tres anys, fer cursos de
reciclatge intensius per posar al dia aquesta massa de



768 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 2 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

treballadors que avui per avui significa el 85% de la massa
social dins l'hostaleria. 

L'oferta ilAlegal, parlant d'inspectors, sembla ser que els
únics que no la veuen són la conselleria i els inspectors, perquè
quasi tothom coincideix que a la nostra comunitat es
comercialitzen entre 60 i 80.000 places no legalitzades, això no
s'amaga fàcilment, pensam que només això ja demostra la
ineficàcia de la conselleria per eradicar aquest greu problema.
Però és que a més a més, cada vegada, hi ha més competència
deslleial dins l'oferta complementària, denúncies que arriben a
la conselleria i els inspectors no visiten els establiments fins dos
mesos després, és per això, Sr. Conseller, que nosaltres
consideram que no és suficient la contractació de dos nous
inspectors i que és necessari incrementar aquesta xifra si
realment la conselleria, cosa que dubtam, vol acabar amb aquest
desgavell. 

Per tant, pensam que seria necessari que aquests pressuposts
tornassin al Govern i es fessin les correccions i es dotassin dels
doblers i de totes les voluntats necessàries perquè el sector
turístic estigués cobert com creim nosaltres que seria necessari
per la importància que té a les nostres illes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquesta
qüestió incidental, té vostè la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer
Riutort): 

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, jo crec que la discussió amb el representant del grup del
PSM és una discussió basada una mica en el fet de creure o no
creure amb la política que aquest govern dur a terme, supòs que
si ells governassin durien a terme una altra política, nosaltres
duim a terme la política que duim i estam molt satisfets d'una
política que entenem que és model a tota Europa, pel que fa
referència a millora de producte, a millora d'entorn, a promoció
turística i a millora de recursos humans, es posa com a botó de
mostra per tot el nostre pla d'embelliment, el nostre pla de
modernització, el nostre pla de depuració d'aigües residuals que
fa que les nostres platges siguin de les millors d'Europa; es posa
com a botó de mostra la nostra escola d 'hostaleria i tot això, per
a vostè, és una política continuïsta que no s'ha de seguir. Em
sembla molt bé, estic content que la gent pugui saber i pugui
conèixer que altres opcions polítiques com la seva durien a
terme polítiques radicalment distintes a les nostres, que jo
entenc que ens situen al cap damunt del que és la indústria
turística europea. I jo crec que, en aquest sentit, poca discussió
més hi pot haver entre dues opcions polítiques tan diferenciades
com la seva i la nostra, i en aquest sentit no es preocupi, Sr.
Morro, que perquè ens interessa, continuarem amb aquesta
política. 

I quant al representant del Partit Socialista, dir-li que, miri,
el pla Futures suposarà lògicament inversió de la Comunitat
Autònoma, 400 milions de pessetes, 400 milions que estan
incorporats dins aquests 1.300 milions que apareixen als
pressuposts, n'hi ha 900 de l'antic pla d'embelliment i 400
d'aquest nou pla que anirà lligat a la inversió que pugui fer el pla
Futures i a la inversió que puguin fer els ajuntaments juntament
amb aquestes dues administracions. Del pla de qualitat hi ha 10
milions de pessetes consignats i pressupostats. De la
modernització de l'oferta complementària, senzillament no hi
hem consignat res per una raó elemental i senzillíssima, no està
aprovat, i si no està aprovat i no preveim que estigui aprovat
durant aquest any 96, no hi hem incorporat partida
pressupostària, la previsible entrada en vigor més prest d 'aquest
pla, serà  l'1 de gener del 97, en conseqüència és impossible
poder-hi incorporar una partida pressupostària. 

Quant a l'oferta ilAlegal, insistesc, hi ha un pla especial per
a l'any 96, un pla que es començarà, a posta hi hem afegit dos
inspectors nous, tots voldríem tenir-ne molts més, però,
dissortadament, ja ho he dit abans, no és possible, i ja ho vaig
dir a la comissió, moltes vegades és molt bo de fer venir aquí a
reclamar noves despeses i noves inversions i al mateix temps
criticar l'increment de la despesa pública, s'han de posar d'acord,
no poden ser les dues coses a la vegada. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part d'Esquerra Unida, la Sra. Margalida Thomàs,
té la paraula. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Esquerra Unida donarà suport a les
dues esmenes a la totalitat que han presentat el Grup Socialista
i el Grup Nacionalista-PSM, precisament perquè coincidim
totalment amb el diagnòstic que es fa de la política del Govern
en matèria de turisme. Pensam que precisament quan el Sr.
Conseller ha contestat que era una política continuísta, pensam
que és totalment insuficient i al contrari, nosaltres també posam
molt més l'accent en tot allò que significa formació dels
treballadors, major control de l'oferta ilAlegal d'allotjaments, el
fet que es contractin o que hi hagi previst al capítol 2 aquests
dos nous inspectors, ens sembla totalment insuficient, i a més
que sigui al capítol 2 i no a 1, però és coherent amb el tema que
no hi ha oferta d'ocupació pública del Govern balear. 
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Per tant, donarem suport a les dues esmenes a la totalitat
igualment donarem suport a les esmenes parcials. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Pere
Palau. 

EL SR. P ALAU I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè crec que s'han
debatut bastant les dues esmenes a la totalitat, tant per part dels
proposants com pel mateix conseller, però bé, anunciar,
d’entrada, que nosaltres no donarem suport a cap d'aquestes
dues esmenes, i no els donarem suport sota la convicció que
tenim que la política que s'ha dut durant aquests últims anys per
part de la Conselleria de Turisme del Govern a les Illes Balears
ha estat la política més encertada que es podia dur , i aquí hi ha
hagut fins i tot algun portaveu que ha dit: "i no creguin que
perquè les coses vagin bé, s'ho hagin d’apuntar vostès, perquè
és que la conjuntura econòmica és la que ho dóna així"; jo
també vull dir que quan les coses anaven malament es donava
la culpa al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears perquè no feia les accions que havia de fer quant a
política turística, ara que van bé, alguna culpa també tendrà la
política turística i els pressuposts que més o manco la fixen. 

Quant als pressuposts de l’any 1996, vuIl dir que una vegada
que els hem llegit atentament i que fins i tot vàrem escoltar les
explicacions del mateix conseller a la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, vull dir que creim que són els pressuposts més
adients, els més adequats de cara al 1996, són continuïstes per
una part, com diuen, sí, són continuïstes, efectivament, però
també són innovadors, per exemple quan parlam de la creació
d'un centre d'informació, quan parlam d'una escola d'hostaleria,
quan parlam d'un centre de documentació (...), quan parlam de
registres d'establiments i quan parlam d'un segon pla
d'embelliment turístic, crec que parlam d'innovacions que es
tendran en compte de cara a la temporada del 1996. 

I bé, combregam completament amb els quatre eixos que ha
anunciat el conseller aquí, que crec que són els més importants
per dur una bona política turística i que, com ha dit el conseller,
són model, no solament dins el territori nacional, sinó a altres
països competidors nostres, que són millora de qualitat, millora
de l'entorn, formació quant a tot el tema dels recursos humans
i promoció turística. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat número 9, de
globalitat de la resta de les esmenes, del debat de la secció 12,
del debat número 8, i començarem a debatre les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que són
RGE núms. 3666, 3667, 3745, 3668, 3670, 3671, 3761, 3669,
3744, 3759 i 3758. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula
el diputat Sr. Mateu Morro. 

EL SR. MORRO I MARCÉ: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Intentaré
explicar breument el sentit d'aquestes esmenes. 

L'esmena 3666 va dirigida a plantejar l'eliminació del
lloguer d'un local que nosaltres creim que no encaixa amb les
necessitats que el mateix pressupost planteja, d'actuació,
d'organització de la conselleria ni tampoc amb la previsió de
transferències a curt termini de l’ordenació turística als consells.
A més que en parlar de lloguers de locals de la Conselleria de
Turisme, nosaltres ja tenim un cert temor, una certa prevenció,
quasi quasi tremolam, ateses les experiències dels lloguers de
certes oficines d'informació turística. 

L'esmena 3667 intenta resituar les inversions del pla
d'embelliment on estaven i on tocarien estar, que és l'ordenació
turística. 

Proposam, a l’esmena 3745 dedicar els 15 milions que van
a una sola empresa, com hem presentat ja altres vegades, a la
promoció els festivals de música en conjunt i no canalitzats
estrictament i únicament a través d'una empresa. 

Hi ha tres esmenes que fan referència a les platges, creim
que és un tema important, que no esta prou atès, l'esmena 3668
planteja dedicar 10 milions a la senyalització d'accessos; la
3669 planteja mitjançant convenis amb ajuntaments eliminar les
barreres arquitectòniques als accessos a les platges, creim que
aquesta és una reivindicació antiga, expressada moltes vegades
pel colAlectiu afectat i que no ha estat atesa; i també, pel mateix
sistema de convenis, proposam dedicar 20 milions a la
instalAlació de serveis públics i a punts de vigilància a les
platges. 

Un altre bloc de propostes fa referència al que podríem dir
foment d'altres ofertes turístiques, en concret pensam que un
tema molt abandonat per la conselleria que manifesta una
escassíssima sensibilitat és el tema del turisme cultural, tot allò
que està entorn del patrimoni històric i artístic que a les Illes és
un actiu turístic d'extraordinària importància i sembla que la
Conselleria de Turisme ho ignora i no actua, no dedica
quantitats a aquest tema. 

Amb la promoció del cicloturisme passa exactament igual,
una vegada més la demanda va davant l'actuació de govern, una
vegada més la conselleria va darrera dels fets, hi ha una
claríssima vigència i increment del turisme relacionat a
l'activitat del ciclisme, i no es fa res ni es pren cap iniciativa per
millorar l'oferta en aquest sentit. Per això, proposam una
incorporació de 25 milions per millorar la promoció del
cicloturisme. 
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També creim que faria falta un pla de senyalització dels
punts d'interès cultural a cada illa, aniria relacionat amb la
potenciació del turisme cultural que el tenim sense estar indicat,
i quan hi està, és d'una forma inconnexa, diferent d'un municipi
a l'altre, al milliar dels casos és diferent, perquè sovint, aspectes
importants del patrimoni cultural no són localizables perquè no
estan indicats, i aixó a unes illes de la importància turística de
les nostres, és absolutament impresentable. 

Per últim, l'esmena 3759, proposam dedicar 100 milions a
un conveni de promoció turística interior amb el Consell Insular
de Mallorca, creim que és una qüestió que hauria d'estar
pressupostada, no hi està, una vegada més no es tracten els
temes, es respon sortint per la tangent, el tema no es vol
abordar, això s'ha de resoldre d'una manera o de l'altra, i també
el tema de l'oficina d'informació turística a cada illa, proposam
dedicar 30 milions a aquestes oficines que de qualque manera
haurien de significar un servei d'informació turística adequada
a les nostres necessitats. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, senyor diputat. Passam ara a la defensa de
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista que
són RGE núms. 3569, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3579,
3580, 3581, 3577, 3578, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576 i
3570, 3614 i 3388, 3390, 3528, 3562, 3389, 3561, 3613, 3611,
3563, 3612 i 3560. Per fer la defensa de tot aquest bloc, té la
paraula el seu portaveu Sr. Joan Mari, 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presenta vint-i-nou esmenes a la secció
12 que inclouen serveis generals, ordenació turística i promoció,
esmenes que consideram que, en cas de ser aprovades,
milloraran el pressupost de la conselleria, i intentaré
defensar-les en el més breu temps possible. 

L'esmena 3569 fa referència a la necessitat de contractar dos
nous inspectors, a part dels dos que ja ha anunciat la conselleria,
donat que consideram que el nombre actual és totalment
insuficient per controlar l'oferta ilAlegal, la competència
deslleial, les infraccions, etc. Per fer front a aquesta despesa,
demanam la baixa de la totalitat de la partida destinada al nou
edifici de la conselleria, perquè consideram que és totalment
innecessari llogar aquest edifici si, com està previst, la
competència d'ordenació turística, és traspassada als consells
insulars durant l'any 1996.

Les esmenes 3564 i 3565 demanen que dels 400 milions que
destina la conselleria al segon pla d'embelliment per a l'any 96,
un 15% es destini a Menorca i un 20% a Eivissa i Formentera,
per tal que el repartiment entre illes sigui equitatiu i que
cadascuna de les Illes pugui planificar les obres que cregui més
necessàries. 

Les esmenes 3566, 67 i 68 fan referència a incrementar el
suport econòmic al desenvolupament del POOT de Mallorca, ja
aprovat, i als POOTs de Menorca, Eivissa i Formentera, en vies
d'aprovació, per tal de donar l'impuls necessari perquè els
POOTs tenguin l'operativitat i l'efectivitat per a les quals foren
creats. 

Les esmenes 3614, 3579, 3580 i 3581 demanen la millora en
la senyalització dels accessos a les platges a cadascuna de les
illes de la nostra comunitat per tal de millorar la deficient
senyalització actual. 

L'esmena 3577 demana que es destini una partida de 50
milions a donar suport al desenvolupament del futur pla de
modernització de l'oferta complementària que previsiblement
s'aprovarà dins l'any 96. 

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

Les esmenes 3571 i 72 són dues esmenes que fan referència
a l'adquisició i posada en funcionament dels hotels-escola a
Menorca i a Eivissa. 

Les esmenes 3573, 74 i 75 fan referència a la creació de
beques d'estudis per als alumnes de l'Escola d'Hostaleria de la
Comunitat Autònoma, perquè no sé si són conscients, senyores
i senyors diputats, de les dificultats que pot significar per a una
família de les nostres illes enviar un fill a cursar estudis a
l'Escola d'Hostaleria que, a més de les 450.000 pessetes de
matrícula, hi ha d'afegir el transport, i si és de les illes menors,
a més, hi ha d'afegir la manutenció i l'estada a Mallorca. 

L'esmena 3576 és una esmena que també fa referència a la
formació, però una formació diferent com és el reciclatge i la
formació dels treballadors d'hostaleria que no han tingut
l'oportunitat de formar-se, però estan ocupant llocs de
responsabilitat i de tracte directe amb el client. 

L'esmena 3570 demana una subvenció de 25 milions de
pessetes per al Consell de Mallorca per a la creació i
condicionament de l'oficina d'informació turística que crec que
no fa falta recordar tots els problemes que ha tengut el consell
amb l'oficina de Jaume III, que ha de ser traspassada al seu
moment pel Govern. 

La resta d'esmenes fan referència a promoció, i la primera,
la 3990 demana que tal com ja es fa a Mallorca a Eivissa, es faci
una campanya de promoció, "Un hivern Menorca". 
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L'esmena 3538 és una esmena que consideram molt
important perquè fa referència a un programa específic de
promoció de turisme alternatiu contra l'estacionalitat. Aquesta
esmena demana que s'augmenti el pressupost de l'Ibatur amb
100 milions de pessetes per a aquest programa concret. 

Les esmenes 3562 i 3561 són dues esmenes que van en el
mateix sentit que l'anterior, perquè, per una banda, demanen
més suport econòmic a campanyes específiques dirigides a
captació de turisme d'hivern, i per una altra, la realització de
campanyes dirigides a turisme cultural de les Illes Balears. 

Les esmenes 3613, 3563 i 3611 són tres esmenes que
demanen el reforçament de campanyes de promoció, als Països
Baixos i als paises escandinaus, de Menorca, Eivissa i
Formentera, així com una campanya especial a Gran Bretanya
per contrarestar la previsible baixada del turisme britànic a les
nostres Illes. 

L'esmena 3612 demana que es doni suport al Festival
Internacional de Música de Pollença perquè entenem que aquest
festival dóna prestigi a les nostres Illes. 

I l'última esmena, la 3560, demana un augment de la partida
destinada a educacionals per entendre que la baixada que s’ha
produït dins aquesia partida no és justificable. Donada la
importància que tenen els educacionals per donar a conèixer les
nostres Illes a venedors i periodistes especialitzats. 

1, finalment, anunciar que el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
del PSM per entendre que són encertades i, cas de ser
aprovades, milloraran substancialment el pressupost de la
Conselleria de Turisme. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula la seva portaveu Margalida Thomàs.
 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Esquerra Unida votarà a favor de les
esmenes tant del Grup Nacionalista com del Grup Socialista i
pensam que coincidim totalment amb les esmenes presentades
pel Grup Nacionalista la 3745, sobre destinar la subvenció a
l'empresa Alimu als festivals de Mallorca; pensam que aquesta
destinació d'una subvenció a una sola empresa ha estat prou
polèmica i és correcta passar-la a tots els festivals de Mallorca.
Igualment, aquella esmena, la 3669, que fa referència a
l'eliminació de barreres arquitectòniques; i de promoció, la
3671, del cicloturisme.

Respecte a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
pensam que són importants totes aquelIes que fan referència a
l'ampliació o la promoció de beques cap als alumnes que hagin
de venir a l'Escola d'Hostaleria i la creació de l'Hotel-Escola
tant a Menorca com a Eivissa. 

Finalment, pensam que l'esmena 3576, destinar una partida
important al reciclatge dels treballadors d'hostaleria en actiu,
pensam que és important i que hauria de ser admesa, així com
aquella esmena que fa referència a una política activa de
combatre l'estacionalitat que pensam que és un dels mals
seriosos que pateix tot el turisme i l'economia d'aquestes Illes.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Pere
Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Bé, intentarem fixar posició a cada
una d'aquestes esmenes que presenten tant el PSM com el Grup
Socialista, vagi per endavant que votarem que no a totes, pero
vull explicar-me un poc en el sentit que no votarem que no per
una mania persecutòria. votarem que no perquè hem tengut
ocasió en el debat a la totalitat, tant vostès com el propi
conseller i jo he posat una pinzelladeta però he estat el que
menys he contribuït segurament, d'explicar quina és la política,
quins són els objectius i quines són les actuacions que pensa dur
la Conselleria de Turisme de cara a l'any 1996; i com resulta
que dins aquests objectius i dins aquestes actuacions
pràcticament queden englobades totes les actuacions que vostès
aquí volen fer és per això que jo els he anunciat que votaríem en
contra, i m'explicaré. 

Al PSM, a la primera esmena que diuen de deixar la
quantitat destinada a lloguer d'edificis, bé, jo els vull dir que la
Conselleria de Turisme té previst el traspàs de les matèries en
ordenació turística, però no és tot el que té el contingut de la
Conselleria de Turisme el que traspassa, però a més d'això els
he anunciat que de cara a l'any 1996 ja té una sèrie
d'innovacions que les vol posar en marxa que també necessiten
espais, necessiten personal i necessiten dedicació; i, a més, els
vull dir que això estam parlant del pressupost per a l'any 1996
i per a l'any 1996 encara no s'ha fet efectiva aquesta llei. 

Quant al canvi de programa d'ordenació turística, bé,
precisament aquesta partida que figura aquí és la partida
podríem dir dels romanents que queden dels plans
d'embelliment turística. Els plans d'embelliment turístic que,
vull recordar, varen ser aprovats en aquesta Cambra per la llei
7/1990 i, per tant, es posen dins els serveis adscrits, diguem, a
la Secretaria General Tècnica, però que és una partida que
d'alguna manera és intocable, perquè nosaltres mateixos aniríem
contra la pròpia llei.
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Després hi ha un altre bloc d'esmenes que diu subvencions
a festivals; senyalització d'accessos a platges; turisme cultural;
promoció a cicloturisme; bé, jo crec que dins el programa que
ha anunciat Ibatur estan contemplades aquestes i moltes més
activitats. I més els vull dir, l'únic que es fa amb aquestes
esmenes serien afectacions d'unes quantitats determinades que
podrien limitar actuacions a un moment determinat; i jo crec
que dins el global dels pressuposts d'Ibatur és millor que hi hagi
aquesta flexibilitat de poder dedicar a cada una d'aquestes
activitats més o menys, segons siguin les necessitats, diguem, en
un moment determinat promocionar un caire o promocionar
l'altre. 

Després entram a una sèrie d'activitats o d'esmenes que
demanen vostès activitats com puguin ser senyalització de punts
d’interès cultural; eliminació de barreres arquitectòniques a les
platges; convenis amb els ajuntaments per a serveis públics; bé,
jo els vull dir una cosa, o sigui que crec que des del Govern,
concretament la Conselleria de Turisme, s'ha fet molt i s'ha
ajudat molt als ajuntaments, no cal recordar aquí els plans
d'embelliment i d'altres actuacions que s'estan fent; però això és
una competència completament municipal i la Conselleria de
Turisme està d’acord en seguir ajudant invertint dins els
municipis i això anuncia el segon pla d'embelliment turístic,
però per descomptat el que no pot ser és fer-se càrrec de tot el
que sigui la competència municipal, perquè, si no, aviat la
Conselleria de Turisme també hauria de fer la recollida de fems,
segurament. 

I després anam a dues esrnenes, una fa referència a conveni
Consell de Mallorca-promoció turística, igual que diu que es fa
a Eivissa i a Menorca; i l'altra, oficines d'informació. Bé, jo li
vull dir que l'únic que hi ha és que amb el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i amb el Consell Insular de Menorca hi
ha formalitzat un document d'un conveni entre la Conselleria i
els consells insulars, però quant al Consell Insular de Mallorca,
malgrat que no hi hagi formalitzat un document, tots sabem que
s'està fent una colAlaboració puntual en diverses activitats i que,
segurament, deu sobrepassar en molt el que puguin ser aquests
convenis que hi ha signats amb les altres illes. Per tant, no és
que el que no hi hagi formalitzat aquest document deixi fora
aquesta illa dels convenis amb la Conselleria de Turisme, sinó
més bé, tot el contrari, però fins i tot jo crec que la proximitat
que tenen la Conselleria i el consell insular els afavoreix a l'hora
d'arribar a un enteniment per dur aquestes activitats endavant.

I quant a la creació d'oficines d'informació, bé, només fer
referència a que la competència quant a matèria d'oficines
d'informació turística està traspassada als consells insulars amb
la Llei 9/1993, que va entrar en vigor l'any 1994 i, per tant, crec
que és obvi ja no parlar-ne més.

Quant al Grup Socialista hi ha una esmena que fa referència
a la creació de nous inspectors; bé, ho va anunciar el conseller
a la compareixença, ho ha tornat a repetir avui, hi ha prevista la
creació de dos inspectors i, a més, també els vull dir que allà on
fan referència vostès a rebaixar la quantitat de la secretaria
general, vull dir que el secretari general tècnic no té cap
increment del seu sou que pareix que es vol donar a entendre
aquí, sinó més aviat l'únic que fa és, l'increment que té és l'Ipc
i la Seguretat Social. Hi ha partides que fan referència a
consignar percentatges al segon pla d'embelliment a Menorca i
a Eivissa, bé, jo li vull dir que nosaltres, jo, des d'una illa petita,

preferesc que no es consigni una quantitat i que puguem gaudir,
com va ser amb el primer pla d'embelliment, d'una quantitat,
sigui la que sigui, d'acord amb els projectes que presentem. I, a
més, en el segon pla d'embelliment s'ha de dir que la partida
pareix petita, però el Govern ha donat la primera passa, ha posat
400 milions el primer any, però, el Conseller ho ha dit, tendrà
continuïtat, el primer any només és una mica conscienciació
perquè el segon pla d'embelliment i esperam colAlaboració
d'altres entitats. 

Quant a partides per al desenvolupament dels POOTs
d'Eivissa, Mallorca i Menorca crec que tarnbé li ha contestat el
Conseller quan li ha dit que s'esperava d’altres institucions que
d'alguna manera colAlaboressin en aquesta tasca. Després vénen
senyalització de platges, bé, li puc contestar igual que li he
contestat al PSM, crec que és una competència completament
municipal. Suport al Pla de rnodernització de l'oferta
complementària, bé, aquí li he de dir dues coses, primerament
el que li ha dit el Conseller, la llei està en tràmit, encara no ha
entrat en vigor, no s'ha aprovat; esperem que s'aprovi el més
aviat possible però, per tant, per a l'any 1996 (...). Però, a més,
li vull dir que vostès proposen una baixa que afectaria
precisament els plans d’embelliment que, com he dit abans, que
d'alguna manera aquesta partida esta compromesa d'acord amb
una llei que es va aprovar en aquest Parlament. Després parlam
de mòduls sanitaris: mòduls sanitaris, el mateix, competència
municipal. Escola d'Hostaleria d'Eivissa i Menorca, bé, crec que
ha quedat ben clar, el Conseller ho ha dit, em consta i puc dir
públicament que aquestes converses s'han iniciat almenys amb
algun consell insular quant a trobar un hotel que es pugui
transformar en hotel-escola, i confio més que es pugui dur
endavant amb la partida que assigna la Conselleria de Turisme,
70 milions de pessetes, que no amb la partida que proposen
vostès, que seria insuficient sens dubte. Després vénen el que
són cursos de reciclatge; els cursos de reciclatge estan prevists,
fins i tot el Govern o la Conselleria de Turisme ha tengut
contacte amb les diferents associacions per poder-los dur
endavant i que les associacions colAlaboraran en la mesura que
puguin, però també vull dir que la Conselleria colAlabora i
subvenciona, perquè tota la quantitat que destina al
funcionament de l'Escola d'Hostaleria, doncs és una quantitat
que d'alguna manera abarateix els costs, tant en cursos de
reciclatge com als estudiants, etc. Després parlam d'ajudes a
l'oficina d'informació turística a Mallorca, la don per contestada
tal com he fet, no sé si li he contestat al PSM, pero li vull que és
una competència que està traspassada, que es va aprovar en
aquest Parlament l'any 1993 i que en tot cas crec que si s'ha
d'arribar a un acord, que jo no dic ni que sí ni que no, però algun
acord de colAlaboració entre les dues institucions, ha de ser el
consell insular qui es dirigeixi a la Conselleria de Turisme
demanant el que sigui, però el que no pot fer el Parlament és
aprovar una llei que, precisament, vagi en contra d'una altra llei
que es aprovar aquí no fa molt de temps. Programes d'hivern a
Menorca, programes d'augment d'estacionalitat, programes de
turisme d'hivern, programes de turisme cultural, programes de
promoció dels Països Baixos, programes de campanyes
extraordinàries a Anglaterra, programes de promoció a Països
Baixos, Festival de Pollença; bé, jo li vull dir una cosa, és que
li deia abans, està tot inclòs i s'està fent dins el propi pressupost
de la Conselleria de Turisme de la partida d'Ibatur. I si avui aquí
estiguéssim fent afectacions, d'alguna manera estaríem limitant
algunes actuacions d’aquestes que, tal vegada, no es podria fer
el que està previst. 
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Quant a la campanya extraordinària de Menorca a
Alemanya, bé ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant. Sr. Diputat. 

EL SR. PALAU I TORRES:

... estic jo, tenc coneixernent que bé, que s'està en el camí de
dur-la endavant. A més li vull dir , no és necessari que aquí hi
hagi una partida finalista, s'han fet campanyes especials d'altres
illes, precisament en aquests països i ha estat amb actuacions de
diferents entitats que s'han fet uns convenis i que Ibatur hi ha
posat la quantitat que era necessària. I augment d'educacionals,
doncs el mateix que li havia dit abans. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al debat número 10 de
totalitat, Secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
on hi ha presentada una esmena a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Socialista, NRGE 3535. Per defensar aquesta
esmena, té la paraula el seu portaveu Sr. Andreu Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

Gràcies. Amb el seu permís, Sr. President, i amb aquests
virus filtrables que no respecten la més mínima immunitat
parlamentària intentaré fer la meva intervenció, gràcies. 

2.269 milions de pessetes és el pressupost de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports. No obstant, el Grup
Parlamentari Socialista es veu en l'obligació d'esmenar la
totalitat del pressupost d'aquesta secció i ho hem de fer per dos
motius: un perquè creim que aquest pressupost no respon a les
necessitats de les nostres Illes i també perquè la gestió d'aquest
pressupost tampoc no respon ni a les necessitats de les nostres
Illes, i jo m'atreviria a dir ni a les necessitats del Govern
d'aquesta Comunitat. I dic això perquè veim que des d'aquesta
Conselleria es cometen errors innecessaris que fan més difícil
allò que hauria de ser senzill i que, segurament, comptaria no
només amb el suport del nostre grup parlamentari, sinó que jo
m'atreviria a dir que amb el de tots els altres de la Cambra, em
referesc concretament al tema de la normalització lingüística. 

I concretament al pressupost de la Conselleria jo crec que
tres són les àrees importants i fonamentals que el propi
President del Govern d'aquesta Comunitat va citar explícitament
en el seu discurs d'investidura: en primer lloc, la normalització
lingüística; en segon lloc, el Conservatori de Música; en tercer
lloc, la transferència de la Universitat. 

En primer lloc parlarem d'aquesta normalització lingüística,
almanco del pressupost destinat a fer aquesta normalització
lingüística: 407 milions són el pressupost que té la Direcció
General de Política Lingüística, entre d'altres que a altres
direccions generals de la mateixa Conselleria també es destinen
a aquest fi, però concretament a aquesta Direcció General, amb
la qual nosaltres hi estam d’acord, estam d’acord amb una
direcció general de política lingüística, però ja vàrem manifestar
que no crèiem que era el lloc adequat perquè se situàs. I
d'aquests 407 milions, 268.999.000 pessetes es destinen a
inversions immaterials, aquest concepte tan freqüent en els
pressuposts i que, ja no és que sigui plàstic, com deia un diputat
fa temps, sinó que és immaterial, és immaterial. I nosaltres hem
tengut, i amb això he comptat, ho he de reconèixer, amb la
colAlaboració dels funcionaris de la Conselleria, he seguit una
partida d'inversions immaterials d'una manera bastant pesant
com a parlamentari, i m'he trobat, que jo crec que part d'aquesta
inversió no és tal inversió, sinó és despesa corrent, és despesa
purament corrent a qualsevol altra administració. I, per tant, ens
preocupa que una partida de tal envergadura estigui sense
especificar dins una direcció general. I malgrat que nosaltres
hem intentat i he de reconèixer que també el Conseller a les
seves compareixences ha aportat documentació, no hem acabat
de sintonitzar i poder quadrar els números. I ens preocupa, per
tant, que posant-hi una quantitat tan important no aconseguim
allò que entre tots i sense crispacions hauríem d'aconseguir, que
és la normalització lingüística. I per què, a mes, dic això? Dic
això perquè el propi director general d'aquesta direcció general
manifesta a una revista del seu poble, manifesta que el seu
primer compromís és amb l'ajuntament i la resta, aquests 268
milions és como un segundo trabajo, la normalització
lingüística, la Direcció General de Normalització Lingüística
d'aquesta Comunitat Autònoma que tants de problemes està
duent és como un segundo trabajo. Jo no crec que per al
President d'aquesta Comunitat això sigui un segundo trabajo,
això és un trabajo de primera categoria i ens n'hem de cuidar
amb tota delicadesa. Per tant, creim que aquest pressupost i la
gestió d'aquest pressupost no és adequada i n'estam patint ja les
conseqüències abans d'estar en vigor aquest pressupost. 
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En segon lloc, el Conservatori de Música. Crec que fa molts
d'anys que en aquesta Comunitat hi ha un conservatori de
música, ha passat per molts de llocs; en aquests moments es
troba en situació, jo diria que no òptima, a un edifici deixat,
llogat, colAlaborant amb el Consell Insular de Mallorca i que hi
ha una voluntat del Govern per fer aquest Conservatori. No
obstant aquesta voluntat no té un reflex pressupostari, té un
reflex minso, 25 milions de pessetes dins el pressupost de la
Conselleria. Amb 25 milions de pessetes qualsevol que es
dediqui a fer projectes d'obra pública sap que no té ni per als
primers estudis, un estudi geotècnic i el projecte. Per tant, ni tan
sols es preveu en aquest moment, en el pressupost que tenim
damunt la taula, que aquesta obra es pugui adjudicar enguany,
i això també ens preocupa. Ens preocupa que es vagi retardant
aquesta construcció en detriment d'allò que creim que tenen dret
els alumnes i alumnes d'aquesta Comunitat de poder accedir a
estudis musicals que, a més, es donen amb una prou qualitat
professional per part dels professors del conservatori. 

I en tercer lloc i com a altre gran aspecte, tampoc no hem
vist ni pressupostàriament, allò que serien doblers, ni tan sols de
propostes legislatives suficients per rebre i assumir les
competències en matèria universitària, que jo esper que, salvats
sempre els problemes d'enteniment entre el transferidor i el que
la rep, arribaran durant aquest any a aquesta Comunitat, aquest
any que començarà aviat. Creim que, malgrat l'autonomia
universitària, malgrat l'autonomia universitària, la política ha de
ser dictada pel Govern d'aquesta Comunitat, no és rebre
simplement un pressupost i transferir-lo a la Universitat perquè
faci allò que ha de fer, sinó que, des d'aquí, des d'aquest
Parlament i des del Govern s'ha de dictar la política universitària
que s'ha de dur. La llei de la ciència, l'aportació de fons propis
als projectes I + D crec que demostrarien dins el pressupost la
voluntat de rebre aquesta transferència i dur a terme una
veritable política universitària, per les necessitats econòmiques
d'aquesta Comunitat i pels desitjos dels estudiants d'aquesta
Comunitat respecte a la seva formació. 

Per això, per aquests tres grans temes que varen ser objecte
de l'exposició que el President del Govern va fer en el seu
discurs d'investidura, perquè creim que s'incompleix el que el
President va dir, nosaltres trobam que hem de presentar aquesta
esmena a la totalitat que, a més, acompanyarem llavors amb
esmenes concretes a cada un dels articles sobre 
temes ja molt més específics. Gràcies. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Govern, té la paraula el Sr.
Bartomeu Rotger i s'obri qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, senyors
membres del Govern. Sr. Crespí, jo encara no conec les raons
per les quals vostè ha fet una esmena o el seu grup parlamentari
a la totalitat, perquè aquí jo tenc els pressuposts totals, globals
de la Conselleria, i vostè ha fet referència a tres punts; bé, que
tal vegada haguessin pogut ser objecte d'una esmena puntual,
perquè, evidentment, els pressuposts de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports d'aquesta secció no es refereixen
únicament a aquests tres punts per importants que siguin, sinó
que són molt més amples i tenen un aspecte globalitzador molt
més coherent. Vostè diu que els pressuposts no són adients i
tampoc la gestió: home, esperi un poc, perquè aquests
pressuposts encara són un programa, s’aniran gestionant, no
pressuposi d'una manera ja tan anticipada que la gestió serà
també inadequada: ens atorgui un poc de confiança, perquè ho
hem demostrat durant aquests anys que feim una gestió eficaç.
Per tant, que els pressuposts no són adients, millor dit, aquests
tres punts que vostè ha concretat dels pressuposts no són
adients, m'imagín que els altres sí que ho són, perqué no ha dit
el contrari, i que la gestió també ho serà; ho veurem, ho veurem,
jo esper que no. Tenim la ilAlusió de pensar per al nostre poble
que la nostra gestió d'aquests pressuposts, austers, aixó sí,
efectivament molt ajustats, de transició, ja ho vaig dir, i
realistes, sigui eficaç i això és el que intentarem. 

Miri, efectivament, són de transició, perquè les lleis
d'atribucions de competències fan que les competències
corresponents a cultura i, en part, a esports s'hagin traspassat als
consells insulars i que no tenguem encara les competències
corresponents a la Universitat i a tota la resta del sistema
educatiu; jo esper que vostès ajudin perquè això es pugui fer
d'una manera adequada, això sí que valdria la pena, la seva
colAlaboració, que ja he demanat diverses vegades. 

És molt realista perquè, miri, en realitat el que estam fent
amb aquests pressuposts són inversions: Príncipes de España,
Calanova, pistes poliesportives, un programa que supòs que
vostè no ha mencionat perquè està convençut de què és bo, que
és molt bo, que s'han fet unes inversions importants i això ho ha
de reconèixer, Universiada, Fundació de la Música, l'Orquestra
Simfònica, etc.; efectivament, Conservatori, bé, li record que,
efectivament, el Conservatori està en una situació, a Mallorca,
en una situació que no és massa adient, efectivament, per això
estam preparant la construcció d'un nou Conservatori. A
Menorca no és així, a Menorca està a un lloc bastant adequat, al
Claustre del Carme; i a Eivissa gràcies al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, està a un lloc també bastant adequat;
però, a Mallorca no i, efectivament, farem el possible, ja tenim
un solar de 10.000 m2 gratuït, que al Govern no li ha costat cap
pesseta, estan fent ja l'estudi geotècnic, ja l'estan fent, no hi ha
problema i ja també tenim previst, no 25 milions, tenim previst
amb caràcter plurianual de manera que no hi hagi problema
quant al projecte, a l'adjudicació, etc., perquè els pagaments es
van fent i no tot s'ha de treure al mateix temps, vostè sap que
unes obres es comencen però no es paguen immediatament, i
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que consti que solem complir els terminis. Per tant, també el
Conservatori, i això són inversions molt concretes, que estan
molt ben concretades amb les partides econòmiques
corresponents. 

Després, a més d’aquestes inversions, el que hi ha és
simplement la gestió, simplement no perquè és complicada,
vostè ho sap com a gestor, que la gestió, manteniment,
funcionament, personal, etc., dels centres culturals, esportius i
educatius, que són uns desset centres. Clar, aquests centres han
de viure, han de funcionar, necessiten personal, necessiten
despeses de funcionament i per a això hi ha un pressupost molt
concret, a més de Sa Llonja com a sala d'exposicions, la Casa de
Cultura i amb projecció als pobles que pensarn fer a les illes de
Menorca, d’Eivissa i Formentera, dels pobles fer una sèrie de
projeccions, de mostres, d'exposicions. 

I també, en tercer lloc, hi ha el programa que vostè ha
mencionat de política lingüística. Ja veu que són punts molt
concrets que són importants, però que jo li vaig dient d’una
manera global el que és el pressupost, el que és la totalitat del
pressupost. Del programa de política lingüística, s'ha creat la
Direcció General de Política Lingüística, a més s'ha creat la
Comissió Interdepartamental perquè entenem que és un tema
transversal, que no afecta just la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports sinó que afecta tota l' Administració de la
Comunitat Autónoma, tot el Govern, i bé, diu, aquest concepte
d'immaterial, jo crec que és jugar amb la qüestió pressupostària,
perquè, em pareix, jo no som molt expert en aquest tema, que es
tracta d'una partida que és una denominació eminentment
pressupostària però que, en tot cas, jo no tenc cap problema en
seguir aportant tots els papers que vostè em demani i me'n
demana molts, Sr. Crespí, però ha de reconèixer que feim un
esforç, feim un esforç per donar-li tots els papers, totes les
informacions que vostè demana, sempre que podem, encara que
a vegades és molt complex i li tornarem donar tot el programa
d'activitats concretes, puntuals, que responen a aquesta espècie
d 'inversions immaterials que vostè diu. No jugui amb les
paraules perquè sap que és un concepte pressupostari i que està
suportat per un programa d'accions concretes i puntuals que li
hem donat no sé quantes vegades i que procurarem seguir
donant-li. 

A més, després queden dins els pressuposts, a més
d'aquestes qüestions que he dit d’inversions, de manteniment
dels disset centres culturals, esportius i educatius, del programa
de política lingüística, amb el reciclatge, material, projecció,
mitjans de comunicació, ajuntaments, etc.; i després queden tota
una sèrie de qüestions com són beques d'investigació: li puc dir
que en beques d'investigació, sense tenir 1'I + D, enguany ja se
n'aniran a prop de 40 milions, no estan en el pressupost els 40
milions, perquè, d'acord amb la seva tesi de caducitat, coordini
totes les accions educatives del Govern moltes conselleries
estan unint esforços perquè sigui la Conselleria de Cultura qui
convoqui les beques d'investigació i ja arribaran a prop de 40
milions, és molt important, va començar amb 8 milions; hi ha
l'educació d'adults, hi ha les escoles de música, les ajudes per a
formació musical, etc. 

Si compta vostè tot això veurà que, d'una manera
transparent, concreta i sense cap qüestió d'immaterial, se suma
i surt el pressupost, surten aquests 2.000 i busques de milions
que vostè ha dit. Vol dir que està claríssim, els comptes
quadren, tot esta a punt. 

Home, quant a les declaracions que vostè ha fet del Director
General de Política Lingüística, sí, jo, quan ho vaig saber vaig
demanar: i on les ha fet aquestes declaracions? i em varen dir:
al seu poble. Moltes gràcies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputar, té vostè un torn
de rèplica, si en vol fer ús té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

Sr. Conseller, aquí també és el nostre poble, aquí també és
el nostre poble. Jo crec que és preocupant que una persona que
tengui una responsabilitat, no puntual, com és la política
lingüística d'aquesta comunitat, això no és un tema puntual,
perquè els temes puntuals es guarden dins un calaix i no passa
res. Jo, per una esmena sobre una inversió al Calanova, no faria
una esmena a la totalitat, com vostè pot comprendre, podem
discrepar, vostè pot trobar que més jo que manco però això no
té substància, la política lingüística crec que és qualque cosa
més que una amarra o un poc d'aigua al Calanova o un
immaterial dins la seva conselleria de neteja o el que sigui, això
és un tema més important. I com pot ser que al seu poble el
Director General dugui ni més ni manco que acció social, que
també és un altre punt? Al terme municipal de Manacor dur els
temes d'acció social també deu ser un altre punt; vol dir que dos
punts bons du el Sr. Director General de Política Lingüística, no
crec que li duri molt de temps en funcionament aquest senyor,
perquè l’hauran de donar de baixa per estrès. 

Per tant, nosaltres hem citat aquests temes que discrepam,
n'hi ha d'altres i per això hi ha les esmenes parcials, que hi
podem estar d'acord, vostè em pot dir això és una esmena
d'afectació i la tendrem en compte encara que no l'hi acceptem,
però no tenen substància, no tenen substància per a una esmena
a la totalitat. 
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El Conservatori de Palma sí que té substància, i vostè ha
manifestat en comissió i als mitjans de comunicació que això és
una inversió que es mou envoltant els 1.000 i busques de
milions de pessetes, no és una inversió puntual, és una inversió
de primera categoria. I esmenta els conservatoris de Menorca i
Eivissa, i tots sabem que a Menorca i a Eivissa no hi ha
conservatoris, des del punt de vista jurídic, són extensions locals
del Conservatori de Palma perquè no tenen personalitat jurídica
pròpia, que tenen unes instalAlacions adequades, felicitats als de
Menorca i d'Eivissa, més als d'Eivissa que gràcies al consell
insular tenen unes millors instalAlacions, no tan bones les de
Menorca, hi ha alguna esmena parcial que les tracta de millorar.

La política universitària, tampoc no és una cosa puntual,
rebre la transferència d'una entitat que mou un pressupost que
deu ser un vuitè, una octava part del de la Comunitat Autònoma
amb el que representa la Universitat, que té referències
expresses de l'Estatut d'Autonomia, com a òrgan d'obligada
consulta, jo crec que mereix una consideració singular. Crec que
aquests tres aspectes, la manca de tractament d'aquests tres
aspectes justifica la nostra esmena. En altres coses podem
discrepar, però aquesta discrepància no ens duria prou enfora.
 

Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió incidental, té la
paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, bé, en tot cas, vostè ha fet
l'esmena, jo no la hi corregiré, l'ha feta, i punt. Jo pensava que
amb aquestes tres qüestions fonamentals, evidentment, no
queden acomplerts els pressuposts de la Conselleria de Cultura
i Esports, i a una esmena a la totalitat jo li he volgut recordar
quins són els pressuposts i que suposen d'inversions, de
manteniment, de centres culturals, esportius, etc., i res més, no?

El Conservatori, jo deman excuses a Menorca i a Eivissa,
perquè el Sr. Crespí els ha llevat el conservatori
immediatament, a mi em sap greu, però continuarem fent feina
perquè continuïn tenint aquest conservatorio Per cert, a Menorca
també he d'esmentar, a més del Consell Insular de Menorca,
l'ajuntament de Maó, també l'he de citar perquè va colAlaborar
i molt bé amb el claustre del Carme, amb l'adaptació que es va
fer. No es preocupin, Menorca, Eivissa i Formentera tenen
conservatori i continuaran tenint conservatori, i no solament
conservatori, sinó extensió universitària, i per a això demanam
al Sr. Crespí i al seu grup parlamentari que d 'una vegada doni
suport a aquestes negociacions fortíssimes que feim perquè la
Universitat tengui ben finançada aquesta comunitat, perquè
d'aquesta forma no solament podrem fer una tasca important
amb la nostra gent, amb els nostres pobles, sinó que, a més,
podrem crear aquesta extensió universitària a Menorca, a
Eivissa i a Formentera, i el més aviat possible, encara que no és
fàcil, és complex. 

Per tant, esperam també el seu ajut perquè aquestes
transferències venguin ben dotades i no com ara, que malgrat
totes les negociacions, ens reconeixen que anam bé, ens
reconeixen que tenim tota la raó, tots els arguments, però no hi
ha doblers i mentrestant està tancat pràcticament tot i queden les
Illes Balears, perquè és molt singular, molt diferent a les altres.

Vostè parla del Conservatori, bé, jo li ho he dit, jo li he dit
que tenim un solar, que no ha costat cap dobler al Govern, jo
crec que això està bé, això és bona gestió, no, Sr. Crespí? Ah ,
tant de bo!, després que ja es fa l'estudi geotècnic, es fa ja el
projecte i estic segur que es podrà adjudicar si també el
Ministeri d'Educació i Ciència aporta aquests 500 milions que
estam sempre en el mateix, i que vàrem estar a punt, però la
veritat és que vostè no va ajudar massa, en el moment que
estava a punt, si ens hagués donat una mica d’ajuda. tal vegada
ja tendríem aquesta inversió a Balears, com altres coses, i això
seria important, seria important tenir-ho. 

I el programa de política lingüística, evidentment, és tan
important que li dedicam 407 milions, i dins el que són els
pressuposts d'activitats, no d'inversions, perquè no hi ha
inversions, de la Conselleria de Cultura, crec que és el més
important quant a dedicació d'uns pressuposts. 

I li agraesc que no hagi tornat a parlar d'inversions
immaterials, perquè ja vostè mateix ha vist que havia fet llarg,
en el sentít que té tota la informació del món, és qüestió de
llegir-la una mica, perquè la veritat és que més informació no és
possible, cada tres dies part del funcionariat de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports fa feina per a vostè, i amb molt de
gust, i continuï que a més li facilitarem tot el que puguem. 

Home, vostè diu que el director general de Política
Lingüística està pluriempleat, jo no ho sé, però al seu grup
parlamentari també comptin un per un a veure què passa. 

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam a la fixació de
posicions per part dels altres grups parlamentaris. En
representació d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula
el seu portaveu Sr. Josep Portella. 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Esquerra Unida coincideix amb l'anàlisi i la crítica que ha fet
el Grup Socialista quan ha defensat la seva esmena a la totalitat
per la poca concreció dels pressuposts a la secció 13.
Consideram que aquest pressupost és com una boira, sense
forma, sense cap densitat, exactament immaterial. És un
pressupost sense contingut, és com dir que tenim aquests
milions i ja veurem que en farem d'aquí que acabi l'any, per açò
gran part de les esmenes parcials que després veurem són
esmenes d'afectació, i això deixa palès un poc el sentit d'aquesta
intervenció i del grup que ha presentat l'esmena a la totalitat.
 

Quant al Conservatori de Música -després de dir que li
donarem suport-, sí que vull expressar una petita prevenció,
perquè nosaltres no dubtam de la necessitat de la construcció
d'aquest conservatori de música, però ens preocupa també el
projecte i el gran cost d'aquest projecte i ens preocupa la falta
d'una diagnosi global de la situació de l'ensenyament musical en
la seva globalitat a les Illes Balears, a tota la Comunitat
Autònoma, abans de prendre decisions que són importants i que
sens dubte hipotecaran molts d'anys d’actuació. I ja que li han
dit, i vostè no pot contestar, sí li vull recordar que el
conservatori d’Eivissa serà conservatori d'Eivissa quan sigui
traspassat a Eivissa, i que el conservatori de Menorca serà
conservatori de Menorca quan sigui traspassat a Menorca, i
esper que tant aquests serveis com d'altres siguin traspassats
prest i d’aquí un temps la Conselleria de Cultura del Govern
balear no tendrà raó d'existir. 

Quant a la manca de política universitària, ben d'acord. I per
tots aquests tres motius amb que coincidim en la prevenció que
hem, fet, Esquerra Unida donarà suport a aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup també donarà suport a aquesta esmena a la
totalitat presentada pel Grup Socialista, no introduiré
reiteracions respecte del que es pugui haver dit, jo, però, voldria
aprofitar l'ocasió per referir-me a tres qüestions molt concretes.
Enguany són els primers pressuposts que es fan després
d'haver-se dut a terme la transferència de la competència de
cultura i esports als consells insulars, crec que hauria estat molt
lògic i molt raonable que en els pressuposts de la Comunitat
Autónoma per a l'any 96, s'hagués intentat establir algun
mecanisme de revisió que també tingués contingut pressupostari
respecte de les competències transferides, ja que en aquests
moments i a això ho podem experimentar des del Consell
Insular de Mallorca, probablement ja s'han detectat possibles
mancances de cobertura pressupostària respecte de

determinades transferències que varen ser fetes i, per tant hauria
estat un bon moment ara per aprofitar l'ocasió de rectificar
aquesta qüestió. 

A més a més, jo voldria introduir un altre factor, i és que
crec que malgrat les competències de cultura siguin transferides
i d'esports als consells insulars, jo crec que el Govern balear ha
de tenir una actitud de solidaritat permanent envers les
necessitats en infraestructures i culturals que puguin tenir les
diferents illes, i això lògicament ha de tenir també traducció
pressupostària, no es tracta d'interferir en la gestió de les
competències transferides, però sí, repetesc, una actitud de
solidaritat, d'una administració de rang superior respecte de les
administracions de rang inferior respecte de la necessitat de
donar, per dir-ho d'alguna manera, solució satisfactòria a les
mancances que es puguin tenir, així sol succeir o hauria de
succeir, de vegades no succeeix amb la intensitat i amb la
quantitat que convendria de l'Estat respecte de les comunitats
autònomes, i succeeix dels consells insulars respecte dels
ajuntaments, i, per tant, seria lògic que continuàs donant-se
aquesta situació de la Comunitat Autònoma respecte dels
consells insulars. 

Dues coses més que voldria esmentar. Als pressuposts de
Cultura de l'any 96 no hi trob partides destinades a dues
activitats, a dues iniciatives que per a mi són importants, les
vaig dir ja en el moment en que es va reunir la comissió
d'Hisenda per tractar l'apartat concret dels pressuposts referits
a l'àrea de Cultura, que seria una partida destinada a fomentar
les relacions culturals entre les Illes, no és possible que les Illes
culturalment continuïn tan poc comunicades com hi estan ara,
a cada illa hi ha coses que interessen les altres illes, i jo crec que
el Govern balear hauria de tenir, com un dels seus objectius
polítics, en política cultural, prioritaris, aquest, jo no hi sé veure
aquest objectiu als pressuposts, i després un segon objectiu que
és una mica complementari d'aquest, és que també el Govern
balear hauria d'assumir com diu la Llei de transferències als
consells insulars, les qüestions suprainsulars són competència
del Govern balear, per a mi seria una cosa suprainsular la
projecció de la cultura de les Illes Balears cap a l'exterior de les
Illes Balears; afortunadament a les Illes Balears tenim creadors
culturals i manifestacions culturals prou importants com perquè
siguin mereixedores de sortir de les Illes i fins i tot jo diria, sigui
convenient que surtin de les Illes, i aleshores jo no acab de
veure que els pressuposts del Govern balear no donin cobertura
tampoc a aquesta qüestió que per a mi també és important i que
per al nostre grup és també important. 

Aquestes serien tres raons concretes que podríem afegir a
altres raons que ja han sortit que duen al nostre grup a donar
suport a l'esmena presentada pel Grup Socialista. Gràcies, Sr.
President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, per fixar la seva posició, té la paraula el Sr. Jaén i
Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero iniciar la
intervención diciendo que seguramente 2.200 millones de
pesetas no son muchos para un departamento con las
competencias que tiene y con las que tiene que recibir todavía
en épocas venideras. Es cierto, pero esa insuficiencia no
solamente se da en este departamento, sino también en otros,
porque seguramente las otras consellerias también ven
insuficientes los recursos de que están dotadas en los
presupuestos del 96. Y este sentimiento propio y normal que
todos compartimos tiene la explicación que tiene: que los
presupuestos son los que son, que las cuantías aprobadas con
carácter global son esas cuantías que están aprobadas y no a
veces las que uno quisiera cuando en este caso, como por
ejemplo en este caso, el presupuesto del 96, no contempla un
endeudamiento. 

Hay una enmienda a la totalidad que se ha explicado, yo
creo que no con el suficiente detalle, pero a mí me gustaría en
estos debates de totalidad que alguna vez, desde la oposición se
presentara una enmienda a la totalidad con un texto alternativo,
en este caso con un programa donde hubiese los objetivos, las
actividades para poder discutir con detalle cuál 
es la visión que tiene la oposición y hacer el contraste con la
visión que defiende el Gobierno, que bien que la explícita, con
unos objetivos, con unas actividades, con unos programas, en
definitiva. 

Es muy fácil decir, es muy fácil decir -repito- que el
presupuesto no responde a las necesidades de la Comunidad
Autónoma, eso es muy fácil, ya sabemos que sobre estas cosas
se puede discrepar y se pueden decir cosas, pero eso, claro, hay
que sostenerlo, y afirmarlo, y contrastarlo, y entonces venir aquí
con un estudio de necesidades a través de unas encuestas, de un
trabajo de campo, etc., etc., etc., por tanto, quien más conoce las
necesidades en esta materia de Gobierno son los que gobiernan,
porque tienen una acción de gobierno que día a día permite ese
contacto con los ciudadanos y pueden retroalimentar sus
programas, reformarlos, más o menos, dentro de la filosofía
política que defienden. 

Hay tres temas de interés en la enmienda a la totalidad que
se han citado, y hay otros muchos asuntos que han quedado
silenciados, porque evidentemente el programa de la conselleria
es muy amplío en todos los planes que se contienen en su
presupuesto. Pero aquí no podemos pasar por los tres temas sin
referirnos a los mismos: la Universidad, la normalización
lingüística y el Conservatorio de Música.

Yo tengo la sensación de que a veces ustedes nos quieren
decir a nosotros que somos hasta culpables de la sensación,
tenemos la sensación de ser culpables, yo no la tengo, pero
quieren que la tengamos, del estado de la Universidad. La
Universidad que tenemos es la que hay al amparo del artículo
27, apartado 10 de la Constitución, desarrollado por la Ley de
autonomía universitaria, y bueno, este gobierno viene
demostrando, a lo largo de los años, que sin tener competencias
en materia de educación universitaria, ha ido colaborando con
la Universidad, en cientos, cientos de millones en dotación de
material, en convenios con la Conselleria de Cultura y con otras
muchas consellerias, y yo me atrevería a decir que pasan de los
mil millones de pesetas en estos años pasados. Por tanto, no se
critique nada de la Universidad con respecto al Gobierno, de las
relaciones que han sido magníficas y que espero que continúen
por ahí, y deseo que cuanto antes, como todos ustedes, esta
competencia venga bien dotada, porque tengo que decirles que
la cicatería del Gobierno de la nación en este aspecto, todos la
conocemos, y seguramente la dotación que tenga pues será
insuficiente y en fin, ya veremos cómo podemos salir del tema
ese. Por tanto, ansío que cuanto antes estas competencias estén
aquí, que sean bien negociadas y que cuanto antes, aquí, el
Gobierno presente un proyecto de ley del Consejo Social, que
también está anunciado por el conseller del departamento. 

Tema de normalización, la cuantía, 400 millones de pesetas,
es una cuantía importante, pero no se puede venir aquí a
ridiculizar un director general porque una anécdota de una
publicación local diga estas cosas, yo creo, en fin, que las cosas
no hay que sacarlas de contexto, y que lo que hay que valorar es
el trabajo que en el futuro esta persona, en la responsabilidad
que el Gobierno le ha encomendado, después se le valore, se le
juzgue y se le critique. 

Y apartado de conservatorios de música, hay un
conservatorio de música con unas delegaciones en las islas de
Menorca y de Ibiza, pero ¿qué fue lo que transfirió el ministerio
en su momento?, pues transfirió lo que había, que era la nada
prácticamente, que era lo que había centrado aquí, en Palma de
Mallorca, y ahora se le pide al Gobierno que cuanto antes actúe
para mejorar esta situación. Ya lo está haciendo, como ha
explicado el conseller en Menorca y en Ibiza, vamos a dar un
poco de tiempo más para que la situación como vino transferida
se vea mejorada de una vez por todas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Y, en consecuencia,
votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, gràcies, Sr. Jaén. Sí, té la paraula el Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
 

Només dues paraules per agrair als grups que donaran
suport, i només puntualment per agrair al Sr. Jaén Palacios que
hagi reconegut que a Menorca i a Eivissa, a pesar que puguin
estudiar els nostres alumnes, música, no hi ha un conservatori,
hi ha una secció delegada, i a mi m'agradaria que recordàs,
perquè sembla que vulgui fer ara, en aquesta cambra, que aquest
conservatori acaba de ser transferit; jo record quan era infant
que el Conservatori de Música ja pertanyia a aquesta comunitat
autònoma. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Crespí. Més intervencions? Sr. Jaén, en torn de
contrarèplica, té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo quería estar refiriéndome
al tema de las transferencias en materia de educación, que han
de estar muy ensamblados, el tema de la educación con el tema
de los conservatorios. No hay tres conservatorios, que yo sepa
en este momento el status es así, pero bueno, es que el Gobierno
en actuaciones que tenga que hacer en el futuro pues ya irá
pensando qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que de todas
formas la crítica que se hace en este aspecto no tiene entidad
suficiente porque el Gobierno ha 
demostrado que tenía voluntad de arreglar las malas condiciones
en que se encontraban estos conservatorios porque es que
además no existía. Yo recuerdo antaño por tradición muy varia
y por tener familiares muy directos, hijos míos en el
Conservatorio de Música, pues haber visto en qué situación de
precariedad, de medios materiales, de profesorado se
encontraba, y eso ha ido mejorando. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat de l'esmena a la totalitat,
passam al debat número 11, de globalitat, que és agrupació dels
programes 4220, sistemes i plans educatius, i 4510, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. El Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears hi manté les esmenes 3277, 3328, 3329, 3280, 3281,
3282, 3283 i 3266. Per defensar-les, té la paraula el Sr. Portella.
 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Gràcies, Sr. President. Breument, l'explicació d'aquestes
esmenes parcials amb què començam a debatre la secció 13. En
primer lloc, la primera que presentam és d'elaboració i
distribució als centres escolars i entitats d'un vídeo documental
CD rom, relatiu a l'espai natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera. La motivació d'aquest editar material escolar i
educatiu en aquest sentit no és una iniciativa nova, ja s'ha fet
respecte d'espais a Mallorca, trobam que s'ha d'ampliar a les
altres illes, i també la distribució fer-la de forma interinsular,
recollint un poc el que explicava el portaveu del grup del PSM
quan es referia a una manca de política cultural d'àmbit
interinsular, material com aquest podria servir en aquest sentit
per conèixer a les quatre illes la resta d'espais naturals existents.

L'esmena núm. 3328 fa referència a la concessió d'ajuts als
centres escolars que facin una destacada activitat pedagògica en
l'ensenyament de la llengua catalana, es defensa per ella mateixa
en el sentit de promocionar també dins els pressuposts
d'educació la campanya, l'impuls normalitzador que es pretén
donar respecte de la nostra llengua. 

L'esmena 3329 és una dotació superior a l'objectiu plantejat
als pressuposts de concessió de beques per a investigació,
trobam que durant l'any 96, activitats institucionals, participació
en programes europeus com són Leonardo da Vinci o Sòcrates,
la qüestió de la tercera fase del programa Joventut amb Europa,
l'any europeu de 1'educació i de la formació permanent que se
celebra, així com majors dotacions per a beques d 'investigació,
fa necessari que la dotació d'aquest subconcepte sigui molt més
ampli i en aquest sentit la nostra esmena és d’ampliació. 

L'esmena 3281 és l’ampliació de beques per a estudis de
formació musical, és de substitució, creim que són infradotades
les beques en aquest sentit, d’estudis de formació musical
d'estudiants de les Balears fora de les Illes, i entre les mateixes
illes, d'estudiants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
per venir a seguir estudis de formació musical a l'illa de
Mallorca, al Conservatori, on tots sabem que és més àmplia
l'oferta d'ensenyament. 

Igualment, l'esmena 3282 parla de la creació i impuls de les
respectives aules de teatre a les delegacions del Conservatori de
les illes de Menorca i Eivissa, no només tenim un conservatori
de música, sinó també un centre dramàtic, d'art dramàtic i en
aquest sentit ampliar l'abast d'aquest centre a les illes de
Menorca i d'Eivissa, on l'ensenyança teatral pugui tenir la
mateixa importància que la musical, quant a sentit no quant a
pressupost, naturalment, però que en aquests moments ha estat
d'una forma irregular assolida per alguns ajuntaments, però de
cap manera d'una forma constant, sòlida, que fa falta relatiu a
aquest ensenyament. 

Presentam també una esmena, la 3283, per adequar la sala
d'audiències de la secció del Conservatori de Música a Maó, per
a activitats musicals, a pesar que el Sr. Conseller ha cantat
glòries d'aquest conservatori, no hi ha dubte que allà hi ha
demandes fortes per part dels usuaris, professorat, pares
d'alumnat respecte de la necessària adequació d'aquesta sala
d’audiències, propietat de l'ajuntament de Maó, però ja
l'ajuntament de Maó ha dit repetides vegades que està disposat
a aquest acord, ja que ho ha dit públicament, recollir aquest
oferiment per fer en aquesta sala i en altres dependències del
conservatori la seva adequació per a l'ensenyança. 
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Igualment, també, reiterant una mica la reflexió que feia el
portaveu del grup PSM de la necessitat d'una política cultural
interinsular, una preocupació per mostrar aspectes culturals de
les altres illes a les altres illes, l'esmena 3266 demana una
ampliació del pressupost, la creació d'un subconcepte per
realitzar a les Illes Balears, a la resta d'illes, la celebració de
l'any Joan Ramis i Josep Maria Quadrado, que va ser declarat al
darrer ple del Consell Insular de Menorca, com a any 1996, any
Ramis i Quadrado, per celebrar aquest aniversari a les illes de
Mallorca, d'Eivissa i Formentera, i també fora de la nostra
comunitat, anava a dir i ho diré, arreu i a l'ample dels Països
Catalans. 

Aquestes són totes les esmenes que presentam, parcials, a
aquesta secció, i han quedat defensades en aquesta intervenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, s’hi mantenen les esmenes 3682, 3746 i
3749. Per defensar-les, té la paraula el Sr. Damià Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Són tres esmenes relativament
senzilles. La primera de totes seria ampliar la subvenció a les
escoles de música, creim que les escoles de música que estan 
escampades per la geografia de les IIles fan una feina important
d'iniciació al món musical de la població jove, que a més a més
abasten una quantitat considerable de gent, a molts de pobles
són les escoles de música les que formen els futurs músics de la
banda de música del poble, i a més a més creim que són el
primer escaló d'una possible formació musical, a més de
generalitzar el coneixement de la música. 

Una segona qüestió seria l'esmena 3746, transferències a
consells insulars per al foment de les escoles d'educació
d'adults, evidentment l'educació d'adults probablement és un 
sector que no se li dóna l'atenció que se li hauría de donar en
relació a la importància que té, possiblement falten recursos i
també falta una certa ordenació de l'educació d'adults. 

I finalment una tercera proposta que feim, l'esmena 3749,
seria fer una aportació que permetés la culminació de la
rehabilitació, remodelació i equipament del centre Joan Alcover,
el casal on va néixer Joan Alcover, el gran poeta d'aquesta illa,
i que hi ha un projecte en el qual, si no record malament
l'ajuntament de Palma ha donat suport en alguns anys, de
crear-hi un centre internacional de difusió de la cultura de les
Illes Balears i que a la vegada fos un centre de documentació
sobre la llengua i la cultura d'aquestes illes que permetés a gent
del propi país i a gent vinguda de fora, trobar-hi totes les dades
d'interès que li poguessin servir per conèixer millor la nostra
llengua i la nostra cultura.

Aquestes són les tres esmenes que presentam a la secció 11,
gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a la defensa de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, núms.
3531, 3550, 3540, 3542, 3541, 3549, 3558, 3543, 3553 i 3628.
Per fer la seva defensa, té la paraula el seu portaveu Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

Sí, gràcies, Sr. President. Retiraríem dues esmenes, perquè
els grups que m'han precedit les han presentades semblants, fins
i tot jo diria que més acurades que les nostres, per tant, com que
reconèixer és de bon naixement, retiraríem les nostres, serien les
3531 i 3549. 

Respecte de les altres, jo voldria, per no ser massa pesat,
moltes s'expliciten clarament al document, en voldria esmentar
tres. Primera. el finançament del Conservatori, el portaveu del
Grup Popular deia que li agradaria que quan es presenta una
esmena es presentàs un pressupost alternatiu, nosaltres en aquest
cas hem fet l’esforç, sense recórrer a altra conselleria, per tant,
no tocar el pressupost global de la Comunitat Autònoma, sinó
jugant amb el mateix pressupost de la conselleria, anant
espigolant d'aquí i d'allà, per treure uns milionets per començar
amb bon vent aquesta obra. I, per tant, m'agradaria que el
portaveu del Grup Popular veiés que nosaltres d'antuvi ja li
havíern fet cas i que, per tant, hem presentat un pressupost
alternatiu en aquest cas. 

També ens preocupa, i ho hem dit abans, el tema de la
recepció de la Universitat, no tant pel problema de
transferències, sinó per l'assumpció, aquí, de la competència de
la política universitaria; és a dir, ell ho ha citat i no ho havia
citat jo, el consell social, la llei de la ciència i 1'I + D. Per tant,
aquí, nosaltres voldríem que encara que fos una partida
simbòlica, es preveiés l'elaboració de la llei i la posada en
funcionament dels òrgans derivats d'aquesta llei. 

Continuo. Creim que també aquesta comunitat hauria de ser
més solidària amb els estudiants de Menorca i d'Eivissa, i ho
hauria de ser per allò que deia el portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista a la seva intervenció anterior, moltes vegades els
resulta, als estudiants de Menorca i d'Eivissa, més còmode i més
barat anar a estudiar a Barcelona o a València que no venir a
estudiar a la Universitat de les Illes Balears, i això desestructura
la nostra societat si volem ser una comunitat autònoma, perquè,
com deia Torrente Ballester, uno es de donde estudia el
bachillerato, traslladem-ho una mica més, ja que el nivell
cultural ha augmentat des que ell ho va dir, un és d'allà on va
estudiar la carrera; i si els nostres joves de Menorca i d 'Eivissa
se n'han d' anar a estudiar a fora i no poden venir aquí, a Ciutat,
crec que els feim un flac servici com a comunitat que els vol
acollir. Per tant, voldríem que hi hagués una partida, una partida
important, de 200 milions de pessetes, per subvenir aquests
estudiants. 
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Altres beques, aquelles beques d'investigació, nosaltres
presentam una simple modificació formal, perquè creim que
més que fomentar la investigació individual, que crec que avui
en dia ja no té gaire sentit, si bé tampoc no s'ha d'abandonar,
hem de ser conscients que es tracta de fomentar els equips de
feina, i que, per tant, més que convocatòries individuals de
projectes d'investigació, el que s'hauria de fer és el finançament
d'equips d'investigació consolidats dins les institucions
investigadores, siguin universitàries o no; i aquesta comunitat
també en té. Per tant, nosaltres voldríem que aquests doblers
passassin d'una partida pressupostària a una altra. 

I quant, Sr. President, he comès un petit error, m'agradaria
que el corregís, l'esmena 3549 no la retiram. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputar. A aquestes altures del debat
errors com aquest es justifiquen i es perdonen, per tant, que
quedi molt clar al Diari de Sessions que segons indica el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista l’única esmena que
es retira és la 3531. És així? 

Fixació de posicions per part dels altres grups? Per part
d'Esquerra Unida, volen intervenir? Sr. Portella, té vosté la
paraula.
 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Sí, només breument per indicar que donarem suport a les
esmenes parcials presentades pels altres grups, i en tot cas afegir
un comentari a la darrera intervenció del portaveu del Grup
Socialista, quant que som del lloc on hem estudiat la carrera. Jo
tenia dubtes personalment perquè vaig néixer a un poble, visc
a un altre, faig feina a un altre, em vaig casar a un altre, no sabia
d'on era, però ara em sembla que els dubtes sobre la meva
identitat són referents al lloc d'on són aquells que no poden
estudiar cap carrera o que ho han de fer de forma lliure. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Popular ... Vol intervenir, Sr.
Pons? Té vostè la paraula.
 

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

Gràcies, Sr. President. Simplement és per manifestar que
donarem suport a les esmenes presentades pels grups Socialista
i d'Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, el
Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estamos ante enmiendas que
habitualmente se suelen presentar en los debates
presupuestarios, nosotros hemos de decir que las rechazamos,
todas, menos la salvedad que después haré a continuación. Y
eso lo hacemos porque muchas de las cuestiones que se
proponen aquí o bien el Gobierno ya lo viene haciendo
habitualmente en su programa de actuación o bien ya son cosas
que están muy concretas y realizadas, o bien las bajas que se
proponen en las enmiendas afectan a programas y a créditos
concretos que después, si se aprobasen podrían imposibilitar
actuaciones del Gobierno en otras consellerias. Esas son las tres
razones fundamentales por las cuales votaremos en contra, pero
sí diremos que en la 3549 estaremos de acuerdo en hacer una
afectación por un importe de 10 millones de pesetas y, por lo
tanto, si así se acuerda por los grupos parlamentarios de esta
cámara, pediríamos una votación en un acto único, y primero,
antes de empezar a votar el resto de las enmiendas. Muchas
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén que
vostè acaba de plantejar, senyor portaveu del Grup Parlamentari
Popular, si s'ha entès, vostè proposa una transacció en aquests
moments ... 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Con una afectación, Sr. Presidente, de una cuantía de 10
millones de pesetas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Me la passarà per escrit i en aquest moment, en tot cas,
s'obre un torn per saber si el Grup Parlamentari Socialista
l'accepta i no hi ha cap inconvenient per part dels altres grups.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

No faltava més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha algun inconvenient per part dels altres grups
parlamentaris? Per tant, s'accepta aquesta transacció que serà
votada de manera individual, abans de passar a la votació de la
resta de les esmenes. I indic al senyor diputat que faci arribar
per escrit aquesta transacció.

Arribats a aquesta hora, se suspèn la sessió, i recomençarà
a les deu de la nit, tot indicant que si algú es vol mantenir amb
força, aquí baix hi torna a haver un poc de menjar. Gràcies. 

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


