
DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 61 / Fascicle 2

Presidència
del Molt Honorable Sr. Joan Huguet i Rotger.

Sessió celebrada dia 18 de desembre del 1996, a les 16,30 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

III.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS sobre el Projecte de Llei RGE núm.
5448/96, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fascicle 1



2406 DIARI DE SESSIONS / Núm. 61 / Fascicle 2 / 18 de desembre del 1996

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, vagin ocupant els seus escons,
per favor. Tornam començar la sessió plenària de debat general
de pressuposts i anam al debat de totalitat i globalitat, secció 11,
Presidència del Govern balear, secció 32, Ens territorials i
l'empresa pública Ficobalsa. 

Per part d'Esquerra Unida hi ha l'esmena presentada 6814. Té
la paraula el seu portaveu, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el Sr. Conseller, el Sr. Antoni Rami, amb motiu de la presentació
de les esmenes a la totalitat dels pressupostos del 1997 va fer
unes manifestacions prèvies que, si fa no fa, venien a dir que les
esmenes no aportaven gran cosa perquè no duen un pressupost
alternatiu al darrere i que, en definitiva, tot era una espècie de
ritual anual que s'havia de complir, i a mi no m'agradaria que la
ritualització per la repetició anual d'intervencions, crítiques, i pel
refús automàtic i lògic d'aquestes per part d'una majoria absoluta
fruit d'unes eleccions democràtiques, llevàs importància a un
debat que la té, ni que s'intentàs menysprear aquestes esmenes a
la totalitat de secció que tenen els grups presentades, amb la
qüestió recurrent del text alternatiu que és un text que, en tot cas,
el Govern ha de fer segons resulti d'aquest debat o que hauria de
sorgir de l'acceptació de moltes d'aquestes esmenes parcials
també presentades que, en cas d'aprovar-se, modificarien
substancialment el contingut d'aquests pressuposts.

La cosa és bastant clara: el Govern fa un pressupost que creu
que ha de fer, el Govern és del Partit Popular i el grup
parlamentari majoritari del Partit Popular li dóna suport. Les
esmenes tenen l'objectiu de promoure un debat sobre polítiques
sectorials que es tradueixen en la disposició dels fons per portar-
les a terme.

I ara ens trobam davant una esmena a la totalitat a la secció
11, que és una secció complexa, atesa la gran diversitat de
qüestions, de matèries que ocupa aquest secció. Intentarem
concretar aquesta esmena a la totalitat de la secció sobre alguns
aspectes concrets d'aquesta. Un primer aspecte, potser no
important per la quantia -just parlam de 8 milions de pessetes-
però sí important pel contingut, creim, és el del Consell Assessor
de Ràdio Televisió Espanyola. No parlaré de la insuficiència,
perquè ja ho ha fet públicament el president d'aquest organisme
diverses vegades, d'aquest consell assessor, però sí de com
l'estancament de la quantia que es destina al finançament
produeix, just en el moment en què es llancen o es volen llançar
campanyes reclamant programacions pròpies, conscienciant la
població de la necessitat de programacions pròpies i que no es
veuen acompanyes, lògicament, per un augment de pressupost,
i contrasta també, encara que no sigui un tema propi d'aquest
debat, d'un debat estrictament pressupostari, contrasta també com
el consell assessor, que és òrgan proposat pel Parlament,
continua sota la tutela econòmica del Govern sense la previsió de
modificar la llei que permeti que aquest consell sigui un òrgan
propi (...) del Parlament que, en el nostre entendre, seria el més
lògic.

Un dels programes d'aquesta secció, un dels programes
més dotats amb 1.145 milions de pessetes, és el de servei
general de Presidència. Amb aquest pressupost es tracta de
realitzar actes de protocol, de representació, relacions
institucionals, coordinació de secció de govern o emissió de
la veu del Govern, i no hi ha dubte que té importància
aquest capítol, aquest programa, té molta importància i
sobretot després de les manifestacions del President de la
Comunitat Autònoma en el sentit -manifestacions públiques
fa uns mesos- en el sentit que, bé, el Govern fa molta feina,
fa moltes coses, però allà a on falla és en la comunicació,
falla en vendre les coses que fa. Clar, lògicament, si falla la
comunicació, allà on s'ha de donar més valor i més
finançament i més ajudes és en l'apartat de comunicació de
les grans coses que fa el Govern. Supòs que aquesta
tendència a promoure tot el que són òrgans de publicitació
de les activitats del Govern és comuna a la majoria
d'institucions i és difícil demanar austeritat al Govern del
Partit Popular en aquesta, concretament, però en açò estam
i per açò és un tema que volem dur a aquesta tribuna.

Dins aquest programa hi ha una sèrie de qüestions,
també, que mereixen la nostra crítica i refús i, en primer
lloc, és que no es corregeix, amb la desviada política
d'adquisició de patrimoni a les illes exteriors; el nostre
estimat company el Sr. Ramon Orfila, si no li molesta que
l'anomanem en aquesta intervenció, ens recorda
periòdicament les diferències supersòniques que existeixen
entre les quantitats invertides a Mallorca i les que han servit
per adquisició de patrimoni natural, urbà, rural, històric, a
l'exterior; dic a l'exterior perquè prest haurem d'apel•lar i
recórrer a la Llei de Comunitats balears a l'exterior per
resoldre aquest problema a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. L'any passat la Sra. Consellera va manifestar:
"l'adquisició de patrimoni a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera vindran". No ha vingut, enguany, aquesta secció
11 de Presidència, aquesta secció on hauria de venir;
prefereixen, no obstant això, destinar 600 milions de
pessetes en tres anys, el que ja es coneix com a Pla III, per
a la construcció d'un caprici, quan les prioritats són,
lògicament, unes altres, i no vull dir amb açò que el fet que
el Govern destini 600 milions de pessetes en la construcció
d'una seu a l'illa de Menorca que, lògicament i totes les
enquestes fetes últimament assenyalen com a la màxima
aspiració de la població menorquina, s'hagi de perdre la
recuperació d'un dèficit històric, i no sé per quina raó els
dèficits històrics sempre solen recaure en els mateixos
territoris. Jo confiava que el propòsit anunciat ja fa un any,
i fa més anys perquè ve d'estona, es compliria, però sembla
ser que no serà així i, si ho és, quan passi, quan sigui així,
serà tan lenta la recuperació que el reequilibri no serà fins
avançat el pròxim mil•leni.
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Una altra línia d'actuació que té la seva traducció en aquesta
secció, és la de foment de l'associacionisme. Malgrat que a
Balears hi pugui haver més d'un miler d'associacions, i en aquest
miler d'associacions no comptam les esportives que tal vegada en
sortiria un altre -no les he comptades però deuen ser properes al
miler, també- la nostra és una societat fonamentalment
desvertebrada, amb un baix índex de participació i amb molt
escasses mesures que fomentin aquesta participació, i el foment
de l'associacionisme no és, no hauria de ser, la concessió de
subvencions, no només ja aquelles curioses per fer processons,
sopars o festivals, sinó en general; el foment passa per assegurar
que la participació pot servir per millorar la qualitat de vida, per
entrar en conflicte, si fa falta, si cal, amb polítiques
institucionals, i el foment passa per planificar amb tota
l'administració local, també, mesures tendents a garantir la
infraestructura i necessitats bàsiques necessàries de les
associacions, a vegades molt senzilles, molt simples, o per evitar
que les càrregues de gestió es mengin altres energies o per
assegurar canals vàlids d'interlocució. I tot açò costa doblers, i
hauria d'estar reflectit en aquests pressupostos. 

En canvi, allò que sí és present en aquests pressupostos són
les partides de transferències corrents i de transferències de
capital, allò que es coneix com a subvencions; unes formen part
de la repartidora i altres estan subjectes a regulació; unes no
fomenten l'associacionisme, sinó el clientelisme; altres, a pesar
de la publicitat, són sol•licitades per unes poques entitats, per un
percentatge que m'atreviria a qualificar d'èlite, que se sap
informar d'aquestes possibilitats; unes són el calaix de sastre,
d'on surten les subvencions més curioses que hem esmentat
abans, i altres dirigides a determinats sectors no universalitza, on
no es fa l'esforç perquè siguin universals. Però a part d'aquests
vicis de procediment, ni unes ni altres promouen el que hauria de
ser el foment de l'associacionisme i, vinculades a aquestes
partides n'hi ha d'altres més específiques que són aquelles que es
destinen a les comunitats balears a l'exterior i les que es destinen
a les cases regionals a l'interior.

Podem parlar de les comunitats balears a l'exterior; posem a
una banda que hi posen la Llei de Comunitats balears a l'exterior
i aquí posam els pressupostos que es destinen a fer complir
aquesta llei, a donar compliment a aquesta llei. Lògicament, açò
és la previsió, no és un exercici matemàtic massa complicat,
veure que allò que hauria de ser no és, que allò que es dedica,
que és inferior al sopar que es va fer no sé a quin poble de
Mallorca amb les cases regionals fa uns mesos, és més, va costar
més aquell sopar que no el que es dedica a les comunitats balears
a l'exterior; ben poca es pot fer amb aquestes quantitats, i no es
tracta de compartir una mateixa queixa d'insuficiència perquè el
Govern, quan fa un projecte de pressupost, prioritza, i quan
prioritza pren decisions i diu allò que importa i allò que no
importa i, per tant, prioritza decisions respecte a quina actuació
fa sobre aquestes comunitats balears. I ben igual passa amb les
partides destinades a les cases regionals a l'interior; tornaré a
repetir: què va costar el sopar multitudinari?, set, vuit milions?,
no ho record, per aquí  per allà, set o vuit milions; què es dedica,
de quina manera es vincula aquest suport econòmic a les
vinculacions culturals de les comunitats d'aquí amb les
comunitats d'origen?, i com es vincula aquest suport amb accions
d'integració i relació intercultural amb la comunitat d'hàbitat,
amb la comunitat de residència i de treball?, de cap manera.
Faria mil vegades més que aquestes partides que es dediquen a
la secció 11 si s'aconseguís que veure Canal Sur, Tele Madrid,
Eukal Telebista o la televisió gallega o altres a Balears no fos
una qüestió delictiva, gairebé; es faria molt més si no fos delictiu
veure aquestes televisions que no amb aquestes partides.

Una altra qüestió que hem d'incorporar a aquestes pinzellades
de crítica sobre els aspectes més negatius de la secció 11 és
allò que fa referència a polítiques per a l'igualtat de la dona,
3.000 milions de pessetes en tres anys, es va dir. Un altre
pla III, un altre pla d'aquests de tres anys. Fent una divisió,
1.000 correspondrien a l'any 1997. El programa de
promoció, protecció i activitats per a la dona, una
denominació no massa afortunada, apareix amb 25 milions
per funcionament. Si cerquen les altres seccions, els altres
975 milions no els trobaran. Hi ha mig Parlament de
l'oposició i alguns diputats del grup que dona suport al
Govern que ho han fet, que han intentat cercar aquests 975
milions i no els han trobat, jo, modestament, tampoc no els
he pogut trobar. Si quan varen parlar del segon pla, Esquerra
Unida va presentar una esmena per reunir els 1.000 milions
en un sol lloc, no era per evitar polítiques transversals, com
es va dir llavors, era, precisament, perquè fossin visibles,
transparents, els pressupostos destinats expressament a
finançar programes d'igualtat d'oportunitats. A part, si la
partida que es destina a personal, en aquest subprograma,
6.000 milions (...), és la del personal que ha d'assegurar
posar en funcionament, controlar, fer el seguiment, avaluar,
accions d'altres conselleries per un valor de 1.000 milions
de pessetes, em sap greu per aquest personal però ho tendrà
difícil.

No puc deixar de comentar la qüestió de Joventut. Els
pressupostos de política juvenil es troben en una secció, en
una altra, depèn de l'any, enguany els trobam a la
Conselleria de Presidència, 500 milions. Dels 500 milions,
6,5 (...) supera mínimament el 0,7%, un poc més del 0,7 es
dedica a l'òrgan màxim interlocutor vàlid de les
organitzacions juvenils, a l'òrgan que ha de procurar la
relació d'aquestes amb el Govern, que ha de procurar
l'emissió de voluntats, el control i el seguiment de polítiques
del Govern, gairebé un 1% d'aquest pressupost de Joventut
es destina al Consell de Joventut de les Illes Balears. Jo no
sé com és que tots els òrgans de control i de seguiment, n'hi
ha molt pocs, estan tan mal dotats i, en canvi, tots els òrgans
d'emissió i de publicitació, n'hi ha més, estan tan ben dotats,
són qüestions metafísiques que una lectura ràpida dels
pressupostos sempre inspira. Una cinquena part d'aquest
pressupost és de caràcter immaterial i dues cinquenes parts
més, ja que en tenim tres de les cinc, 200 milions, són per
empreses vinculades. Sabem, per la consellera, no ho ha
amagat mai, que per empresa vinculada coneixen el
consorci futur, no sé com està en aquests moments, què
s'establirà amb el Bisbat de Mallorca per la gestió de les
instal•lacions juvenils i altres activitats que feia l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut. Ara no és el moment
d'entrar en profunditat en aquesta qüestió, però quan
enguany es feia la dissolució de l'Institut Balear era una
ocasió molt propicia per traspassar les competències en
matèria de Joventut als consells insulars, era un moment
ideal per fer-ho, per què no s'ha fet?, per què es negocia
amb el Bisbat de Mallorca gestions juvenils? Jo no ho sé, no
ho comprenc, s'ha proposat aquest sistema i els pressupostos
com aquest refermen el caràcter centralista de la filosofia
que els inspira.
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Opinam igualment sobre les tres escoles infantils que es
troben en aquesta secció, encara que sembla que estan en procés
més avançat de traspàs. Ja per acabar, un altre programa que cal
destacar és el de promoció i ajuts socials. En general, se segueix
la màxima de fer que les entitats col•laboradores hagin d'assumir
les responsabilitats del Govern, no només en casos excepcionals,
cosa que seria lògica, hi ha una falta total de previsió suficient
per programes contra la pobresa i exclusió social que no han de
ser exclusius d'aquesta secció, però que són en aquesta secció.
Podem parlar de la dotació i de l'abast geogràfic, territorial del
Pla d'integració gitana, dels serveis d'atenció a la problemàtica
específica de la immigració, connectats amb els plans nacionals,
de l'increment d'aportacions al salari social, de la necessitat de
polítiques de finançament, de centres de tercera edat.

Hem d'acabar amb una breu referència a la previsió
pressupostària per la cooperació, un propòsit inicial de 160
milions, un propòsit inicial perquè una esmena del Grup Popular,
lògicament, trobada pel camí, ho deixà en 210 milions, i fer
visible així un esforç, l'esforç per no arribar ni a la meitat del 0,7
a meitat de legislatura, amb el compromís d'arribar-hi al final.
Nosaltres pensam que sí, que en el darrer pressupost, el de l'any
1999, arribarem a aquest 0,7, faltaria més. Aquests són anys
d'estalvi, en tot cas, en aquesta progressió aritmètica fins a la fita
proposada. És clar que si el ministre Rajoi l'endevina i, a l'any
98, tenim 40.000 milions més de transferències educatives, el 0,7
seran quasi ja quasi 1.000 milions de pessetes, el que no sabem
si ara serà un camí més mal de fer en el futur. Aquesta actitud del
Govern popular aquí, però també d'altres governs en altres
institucions, de fer-se pregar per anar avançant en un compromís
que fa anys que hauria de ser normal, és una actitud que
reflecteix una societat que ja pot rebre imatges de desastres i
misèries perquè són realitats que, a força de ser quotidianes,
formen part de la nostra misèria habitual i ens fan insensibles. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, s'han presentat les esmenes 6402 a la totalitat,
6363 a la totalitat; la 6358, 6350, 6268, 6269, 6274, 6334 i vot
particular a la secció 32. Per fer la seva defensa, té la paraula el
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Presidència. L'esmena a la totalitat de la
secció 11 té motivacions, que es veuran en el decurs del
debat, basades en el dèficit que hem detectat en el
pressupost de la seva àrea i, naturalment, també, els
excessos, allò que nosaltres valoram com excessos,
divergències en la prioritatzació de determinades despeses,
manca de concreció de com s'afrontarà la gestió de partides
concretes, incapacitat per donar resposta a determinades
qüestions i, com és evident, també ja ho veurà, hem intentat
corregir els seus pressupostos amb esmenes parcials que
permetrien corregir aquests motius de divergència.

Sra. Consellera, enguany començarem el debat amb el
tema que tancàvem la nostra intervenció ara fa un any, la
inadequada ubicació dins l'àrea de Presidència de l'empresa
pública Ficobalsa, en teoria, encarregada de dur a terme la
política firal del Govern i la realitat, a la vegada,
denunciarem la inexistència d'una política respecte d'una
qüestió tan important com és la firal des del punt de vista
del comerç, de la indústria, de l'agricultura a la nostra
comunitat. Em pot donar, Sra. Consellera, una justificació
del motiu que els impedeix adscriure Ficobalsa a la
conselleria que més relació té amb la política firal, és a dir,
la d'Agricultura, Comerç i Indústria? Ens pot apuntar, d'altra
banda, quins són els elements, els eixos bàsics de la política
firal del Govern?, supos que no perquè vostè sap que no
existeixen. La política firal del Govern es redueix a dues
actuacions: repartir subvencions a les empreses que tenen
interès en participar a fires a fora de la nostra comunitat
sense prioritat, sense objectiu, sense cap propòsit definit
més que el de la repartidora, i, en segon lloc, l'organització
de determinades fires o certàmens, alguns d'ells ja
consolidats i que són un èxit, i altres que es van improvisant
i van acumulant pèrdues o fracassos, que es decideix dur-los
a terme, no a partir de l'establiment d'una política concreta,
sinó pel sistema del tempteig, si van bé, es queden unes fires
necessàries, si van malament, no ho eren, l'any que ve no les
farem. No em digui que no és així. Tots recordarem com en
el moment culminant d'aquesta estratègia del tempteig es
varen arribar a organitzar, des de l'anterior empresa Ifebal,
al cel sia, concerts i fins i tot festes de cap d'any, amb la
lògica reacció negativa dels empresaris del sector que varen
arribar a acusar al Govern d'intrusisme i de competència
deslleial. La nova empresa, almenys, ha après que
determinades coses no es podien fer. Així, Sra. Consellera,
Ficobalsa funciona de forma més o manco autònoma,
gestionant, en absència de política, les fires que (...) i, el que
és pitjor, sense la necessària coordinació i sincronització
amb les polítiques agrària, de comerç i indústria de la nostra
comunitat. El nostre desacord és evident en aquest sentit. La
despesa multimilionària que representa Ficobalsa i que va
més enllà dels més de 100 milions que li remet el Govern,
cal tenir en compte els abundants ajuts provinents d'altres
conselleries destinats a les empreses que participen en
aquestes fires, no està justificada per la inexistència
d'aquesta política i per la mala, equivocada, adscripció de
l'empresa a la seva conselleria.
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D'altra banda, Sra. Estaràs, ha de reconèixer que hi ha grans
qüestions referides a la política firal que es mantenen dins una
nebulosa de la qual no arriben a sortir mai. Recorda aquell
projecte del recinte firal que tant va donar què parlar?, té alguna
previsió, el Govern, al respecte? Consti que no voldria que les
meves paraules s'entenguessin com una convidada a dur a terme
la compra, o construcció, o el que sigui, d'un recinte firal.
Entenem que hi ha altres prioritats, com es pot imaginar, però ha
de reconèixer que el Govern tampoc no ha tengut mai una actitud
prou definida respecte a aquestes qüestions.

Continuarem, Sra. Consellera, amb una qüestió respecte a la
qual no volem que ens pugui acusar, de cap manera, de fer
demagògia. La qual cosa no pot implicar tampoc que no facem
pública la nostra discrepància en la forma com és tractada en els
seus pressuposts. La política de cooperació amb països en vies
de desenvolupament mereix, enguany, un tractament massa
pobre pel que des del PSM voldríem. És cert que s'incrementa la
quantitat respecte a l'any passat, però també és cert que ens
estam fent cada dia més lluny de l'objectiu de destinar el 0,7%
del pressupost a cooperació. Ja hi entrarem més a fons en el
debat de les esmenes parcials presentades al respecte, (...) Sra.
Consellera, que voldríem que una bona part del pressupost de
cooperació es canalitzés a través dels diferents fons de
cooperació i solidaritat creats ja a dues illes.

Finalment, he de dir que ens ha preocupat l'anunci fet, (...)
mitjans, respecte de la voluntat del Govern d'obrir una espècia
concurs entre les ONG per decidir el destí d'una partida d'uns
200 milions que han de servir per construir un hospital. Ens ha
preocupat a nosaltres, Sra. Consellera, i a moltes organitzacions
no governamentals pel que té de perillosa aquesta pràctica.
Vigili, Sra. Consellera, seria molt negatiu que s'obrís una
competició entre organitzacions no governamentals per presentar
propostes, sabent totes elles que sols una de les presentades serà
l'acceptada, amb la inversió en esforç, en temps, en doblers, en
il•lusió que pot representar per cadascuna d'elles. Estic
convençut, perquè la conec, Sra. Estaràs, que aquest no és el seu
propòsit, ho sé cert. Però sí que és un perill que cal cuidar. Per
tant, que serveixi simplement com a avís, que es tengui en
compte aquesta qüestió perquè és important.

Política patrimonial del Govern, la nostra queixa, Sra.
Consellera, aquest anys és, com a mínim, triple. El PSM,
amb una composició de més del 80% de diputats elegits per
l'illa de Mallorca, volem manifestar la disconformitat amb
el fet que ja hem denunciat en múltiples ocasions i que el
Sr. Portella ha fet esment, l'adquisició de patrimoni
immobiliari a les illes anomenades menors ha estat nul fins
aquests moments. Dels més de 6.000 milions que ha invertir
el Govern en aquestes adquisicions, a l'illa de Menorca
només hi han arribat 60, -amb una mala inversió, per cert-,
i a Eivissa i a Formentera quasi la mateixa quantitat, si feim
l'excepció del finançament de la faraònica seu del Consell
Insular, és una qüestió que clama al cel. Volem, Sra.
Consellera, que el Govern tengui una política rigorosa
d'adquisició de patrimoni a totes les illes, a totes, que no es
deixin passar ocasions com l'ocasió sobre la qual parlarem
en el debat de les esmenes parcials, com és la possibilitat
d'adquirir unes instal•lacions militars que desafectar-se
obrin unes possibilitats que, segurament, no es tornaran
donar en la història.

D'altra banda, ja li ha recordat el Sr. Portella, l'any
passat, concretament vostè, va dir que les inversions en
patrimoni vendran. Deuen venir, Sra. Consellera, en tortuga
expres, perquè les (...), fins ara, no han estat clares. Sra.
Consellera, li prec, per prudència, que avui no surti amb
l'argument justificador dels 200 milions que es remeten al
Consell Insular de Menorca, en aquest pressupost que
segurament s'aprovarà, per tal que aquest financiï la
construcció d'una nova seu, així com ho varen fer en el
Consell d'Eivissa i Formentera. No, no ho faci, Sra.
Consellera, perquè cregui que, almanco en el cas de
Menorca, iniciar el procés d'inversions en patrimoni
finançant la construcció d'una nova seu, d'una institució, el
consell d'aquella illa, encara buit de competències i amb
unes perspectives prou negres d'augmentar el seu sostre
competencial, és, com a mínim, la política de començar la
casa per la teulada.

Parlant de consells insulars, Sra. Estaràs, no tenc més
remei que interpel•lar-la, -no es preocupi, és cert que la
paraula és lletja, però tampoc no és massa dolorosa-, per la
nul•la previsió dels pressuposts en la seva globalitat en
matèria de noves transferències de competències. Com a
responsable, Sra. Consellera, junt amb el president, de la
política general cap a aquestes institucions, cap als consells
insulars, que el Sr. Huguet va batejar en el seu temps com
"els pilars bàsics de la nostra comunitat", permeti'm que
retregui que en els pressuposts que presenta enguany el
Govern per a l'any 1997 no hi ha cap classe de previsió
d'incrementar les dotacions destinades al finançament de les
competències transferides d'acord amb els increments de
finançament remès per l'Estat a la nostra comunitat i per fer
front, a més a més, a la situació que tots, -repetesc-, tots els
consells insulars han denunciat a través de les memòries de
gestió de les diferents competències. Els consells insulars,
vostè ho sap, Sra. Consellera, perden doblers en la gestió de
la majoria de les competències transferides, així ho han
deixat clar en cadascuna de les memòries que han remès al
Govern referides a la gestió dels anys passats. El Govern,
almenys en aquests pressuposts, fa orelles sordes a aquest
fet inqüestionable i reiteradament denunciat.
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Sra. Estaràs, tampoc no serà en aquests pressuposts que el
Govern afrontarà amb un nou esperit la política de col•laboració
amb les corporacions locals, els ajuntaments. Des de quan
parlam, Sra. Consellera, en aquesta santa casa, de la necessitat de
crear un fons de cooperació intermunicipal? Idò, miri si el
Govern ens fa poc cas que, ara, s'han inventat el darrer sistema
per acabar d'enfonsar les economies municipals, aquesta idea del
Pla 10. És a dir, l'ajuntament s'endeuta per fer una obra
d'infraestructura i el Govern ho paga en 10 anys, així, les
institucions més endeutades, algunes d'elles fins al límit del que
és possible, s'endeuten més i més, i el Govern es permet el luxe
de "fardar", perdó la paraula, de vanagloriar-se de ser la
comunitat menys endeutada del món. No és açò, Sra. Consellera,
no és açò. Tornem al tema del principi, ajuts als ajuntaments.
Una vegada més, fa poques setmanes, vàrem rebre la negativa
del grup que dóna suport al Govern de modificar el decret que
regula la concessió dels ajuts destinats als ajuntaments de la
Serra de Tramuntana. El nostre raonament, Sra. Consellera, era
prou clar, no estam, de cap manera, en contra que el Govern
ajudi a aquests municipis de pocs habitants i amb uns pressuposts
mínims, però que aquests ajuts no es circumscriguin únicament
a la zona concreta de la Serra de Tramuntana, ho volem per
aquests i també per a tots els ajuntaments que viuen en situacions
econòmiques semblants.

Comunitats balears a l'exterior, ha de reconèixer, Sra.
Consellera, que són molt pobres les previsions pressupostàries
que hi pensen destinar i, en canvi, les necessitats són moltes i les
possibilitats d'actuar quasi immenses. Comissió
Interdepartamental de la Dona, li vàrem dir, Sra. Consellera, tots
els grups de l'oposició, que si el segon pla d'igualtat de la dona
no té plasmació pressupostària són ratlles dins la mar. Els
pressuposts són la concreció en xifra de la política del Govern i
aquestes actuacions multidisciplinars, que pretenen abarcar totes
les conselleries, totes les àrees de gestió del Govern, i no es
veuen reflectides en cap xifra, a cap secció, es poden acabar
convertir-se en un bluf i, cregui'm, no ho voldríem de cap
manera.

Per cert, una enhorabona, -n'hem de fer alguna, també-,
perquè la faci arribar al president. Recorda el debat de l'any
passat?, idò, enguany no tenim cap necessitat de regalar cap
motxilla a un conseller sense cartera, que era una espècie de
realitat virtual. No tot és negatiu i sabem reconèixer públicament
quan es corregeix una actitud a hora.

Tornem als pressupostos, ajuts per fomentar
l'associacionisme. Em creurà si li dic que quasi no em fa ganes
parlar-ne enguany?, i açò que aquest tema ha donat joc, però
posar-me ara a parlar sobre si són o no discrecionals les
actuacions del Govern per ajudar a determinades mongetes a
exterminar unes dolentíssimes formigues blanques que, pel que
sembla, tenien part amb el diable, o discutir si les subvencions
per organitzar processons es poden considerar actuacions davant
situacions d'emergència socials, o si els campionats de pesca o
foment de la canaricultura han de tenir o no lloc dins aquestes
partides?, a hores d'ara em fa molt poques ganes. Miri si és així
que ni crec oportú damunt Nadal, com estam, dir-li que jo estic
dubtant, fins i tot, que entre els possibles beneficiaris dels ajuts
per foment de l'associacionisme, haguem de comptar una entitat
que, precisament, el dia de Nadal complirà 1997 anys de la seva
existència, -per cert, açò són associacions i no les altres-, la
solera d'aquesta entitat fa pensar, atès que té referències
d'eternitat en els seus plantejaments, que no és gens necessari
que la fomentin, però no, Sra. Estaràs, no hi entraré enguany. Li
donaré unes petites vacances, ja li puc anunciar que al mes de
març o abril de l'any que ve en tornarem parlar amb més calma,
intentant que, aquesta vegada, facin propòsit d'esmena.

Ja veu, Sra. Estaràs, que tenim prou motius per presentar
l'esmena a la totalitat que debatem. No he estat més ràpid
per parlar perquè la meva afonia fa que no doni més. Però,
miri si som bon al•lot que si ara surt aquí, a la tribuna, i em
diu que exactament pels mateixos motius de les meves
argumentacions, però girats al contrari, vostè creu que els
seus són uns pressuposts meravellosos, jo reconeixeré que,
possiblement, té raó, evidentment, des del seu punt de vista,
de la política que vostè i el seu govern volen impulsar, i
que, en aquest cas, com a molts d'altres, està clar que no
coincidim.

Les esmenes parcials incloses en aquest debat, ja n'he
parlat quan feia referència a l'esmena a la totalitat, intenten
corregir alguns d'aquests elements. Per exemple, intenten
que es remetin als consells insulars partides econòmiques
que permetin gestionar amb més possibilitats les seves
competències i, igualment, intenten corregir determinats
dèficits assenyalats anteriorment, creant, per exemple, el
fons de cooperació municipal, incrementant en un 20% les
aportacions que es fan als consells insulars per tal
d'equilibrar els seus ingressos, que com hem dit abans són
clarament insuficients, i en perfecta concordança amb allò
que ha fet el Govern de l'Estat quan ha incrementat el
finançament de la Comunitat Autònoma, amb un tant per
cent semblant, jo crec que, en justa correspondència,
s'haurien d'incrementar les dotacions dels consells insulars.
Ja puc anunciar que si vostès no aproven aquestes esmenes,
les transformarem en proposicions, en positiu, que debatrem
en el pròxim període de sessions. No és que tenguem moltes
esperances, sincerament, de veure aprovades aquestes
esmenes, però vostè ja ens coneix, Sra. Consellera, sap que
tenim molta marxa, que no ens cansam, al contrari, sempre
sabem estar al lloc que ens pertoca, i cregui'm, si no les
aproven, en parlarem tota la resta de legislatura que queda.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista a la totalitat,
6622, i parcials a aquesta, 6518, 6443, 6523, 6520, 6519.
Per la seva defensa, té la paraula el Sr. Vicenç Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. S'ha dit,
ho acaba de repetir el portaveu que m'ha precedit a l'ús de la
paraula, que la secció 11 és un calaix de sastre o la repartidora,
qualificatius que s'han repetit moltes vegades. Un calaix de sastre
per les matèries o les àrees que assumeix, quan, en la majoria
dels casos, hi ha altres conselleries que gestionen àrees o
competències que serien molt més propi que les assumissin,
repartidora per la política que practiquen. Però, clar, hi ha dues
formes distintes de repartir, una amb objectius clars, amb
publicitat, amb igualtat d'oportunitats, amb resultats en funció
dels objectius marcats i, un altre, purament clientelista o
partidista. Per tant, calaix de sastre o repartidora, però jo diria
que tant per les competències que gestionen, o més ben dit, que
equiparen, com pel caràcter molt heterogeni, així com per la
forma de gestionar-les, sense criteris ni objectius clars en la
publicitat i, per tant, sense igualtat d'oportunitats. Aquesta
conselleria s'ha convertit, més aviat, en el comitè electoral del
Partit Popular, quan gestiona àrees que es presten a fer una
política amb minúscules, una política partidista, així com ho
entén moltes vegades, massa vegades, pensam nosaltres, alguns
responsables del Govern.

Mentrestant, polítiques que són pròpies, com les de
desenvolupar, d'una vegada per totes, les competències i dotar de
contingut als consells insulars, són polítiques que segueixen
pràcticament paralitzades. Per tant, aquesta esmena a la totalitat
per reclamar, des d'aquesta tribuna, un impuls seriós a la
Comissió Tècnica Interinsular per impulsar les transferències de
competències als consells. No només no es transfereixen, sinó
que, fins i tot, competències com Joventut, -ja s'ha dit abans-,
hagués estat un bon moment per transferir aquesta transferència,
sinó que altres competències que s'assumeixen des de
l'administració central, com assumptes socials, no es
transfereixen, quan seria lògic ja que els consells insulars ja han
assumit aquesta àrea, sinó que se segueixen col•locant a la secció
11, el debat a la totalitat que ens ocupa. Com ja s'ha dit, aquelles
institucions que havien de ser els pilars de la nostra autonomia
segueixen sent les institucions oblidades. Jo crec que per tot això
que acab de dir és suficient perquè donem suport a les esmenes
a la totalitat presentades.

Ficobalsa, el director general de Ficobalsa deia, a la seva
compareixença davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per
explicar el seu pressuposts, que Ficobalsa és un instrument de
comercialització de tots els nostres productes, a tots els sectors
enfront de tots els mercats. És un instrument de potenciació, -
deia-, del nostre comerç i de la nostra indústria en general,
continuava dient més endavant que "és un instrument, ara públic,
que serveix també en certes activitats que du a terme com a d'oci,
com a de distracció del públic en general". Jo els he de dir,
senyores i senyors del Govern, que crec que el subconscient els
ha traït, em tem que el subconscient els ha traït, perquè distreure
de què?, o quina necessitat hi ha de distreure al públic en general
a través d'una empresa pública? Per tant, en qualsevol cas, sí que
estam d'acord en el fet que Ficobalsa és un instrument, o hauria
de ser purament un instrument, un instrument, però, per aplicar
una política determinada.

Quina és aquesta política firal que té el Govern de la
Comunitat Autònoma, la qual hauria d'aplicar a través de
Ficobalsa?, no la coneixem, és més, estam, -en el cas de
Ficobalsa és un debat repetit any rera any-, en una situació
atípica, fins i tot kafkiana, perquè el que és normal és que a
la Comissió de Pressuposts, quan compareixen els membres
del Govern per explicar el seus pressupost, es discuteixi
sobre una política en relació amb un pressupost en funció
d'una política que es vol aplicar des del Govern. En aquest
cas, no ha estat possible perquè Ficobalsa sempre compareix
per separat, sense el suport d'un membre del Govern, amb
el qual es pugui fer un debat de política firal a la nostra
comunitat autònoma. En aquest cas concret, els
responsables de Ficobalsa, a la seva compareixença, van
explicar tota una relació de fires programades i els seus
resultats, en alguns casos rendibles i a altres no rendibles.
Nosaltres estaríem d'acord en poder considerar, si així es
creu, dins la política que es tengués, -esperem que algun dia
la podem conèixer-, dins la política firal es poguessin
considerar com fires estratègiques dins l'economia de les
Illes Balears. Nosaltres pensam que això seria possible, tant
mantenir aquestes fires que no són rendibles, com confirmar
i posar en funcionament aquelles altres que, explicava el
responsable de Ficobalsa, estan previstes però com que no
estan confirmades no es podien pressupostar. Nosaltres
pensam que tot això tendria sentit dins una política firal del
Govern de les Illes Balears en relació a una política de
Comerç i Indústria. Però, clar, aquí és on mai aconseguim
trobar resposta, no hi va haver resposta a la comissió, és
lògic perquè compareixien sense un acompanyant
responsable polític, i ens temem que avui tampoc no hi
pugui haver aquesta resposta, entre altres motius, perquè
aquesta empresa públic segueix depenent de Presidència, la
qual cosa creim que no té molt de sentit i dificulta,
precisament, poder donar aquesta resposta vinculada a
Comerç i Indústria que seria el més lògic. Entre altres
qüestions, ens temem que no tendrem resposta perquè el
conseller de Comerç i Indústria ni tan sols és present, però
pensam que adscriure aquesta empresa pública a
Presidència, dificulta que es pugui tenir una política firal
clara en relació al que reconeixien els mateixos
responsables de l'empresa pública que és divulgar la nostra
indústria, els nostres productes de les Illes Balears.

Per acabar, Sr. President, un conjunt d'esmenes que fan
referència, precisament, a allò que criticàvem en el nostre
discurs, l'abandonament dels consells insulars. No només no
es transfereixen competències als consells insulars, no es
doten als consells insulars de competències, sinó que, fins
i tot, competències transferides, el Govern segueix reservant
partides pressupostàries que haurien de gestionar els
consells insulars, per exemple, pel que fa referència a
urbanisme, subvencions als ajuntaments per modificació o
per adaptació del seu planejament municipal, nosaltres, amb
aquesta esmena, proposam que sigui transferit als consells
insulars per assumir aquesta transferència. El mateix
proposam per la rehabilitació de patrimoni. Patrimoni és una
competència transferida als consells insulars i, per tant, no
té cap sentit que el Govern segueixi reservant-se partides
per actuar en aquests camps.
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Per altra banda, estam davant la situació absolutament
il•lògica que la cosa que es reclama al Govern central de millora
de finançament de la nostra comunitat autònoma, després es nega
als consells insulars. Pensam que el més lògic és que l'increment
de finançament de l'administració central cap a la nostra
comunitat autònoma per millora del finançament del Govern de
les nostres illes, de les competències que gestiona el Govern
balear, aquest increment s'hauria de transferir d'una manera
equivalent a les competències que gestionen els consells insulars,
competències autonòmiques que gestionen els consells insulars.

Per acabar, hem vist reiteradament, aquests darrers anys, com
des de Presidència se subvencionen els ajuntaments que tenen
dificultats, especialment els de la Serra de Tramuntana, encara
que amb aquesta argumentació han entrat ajuntaments que no
tenen res a veure amb la Serra de Tramuntana, però que, en
qualsevol cas, reconeixem que sí són ajuntaments amb dificultats
i que és lògic que se subvencionin. El que no ens sembla tan
lògic és que es faci de la manera que es fa, per això, la nostra
proposta és que es creï un fons de compensació intermunicipal
perquè des d'uns criteris clars, oberts a la participació de tots els
ajuntaments que ho necessitin, puguin participar d'aquest fons
per millorar el seu finançament que, com dic, reconec que són
molts els que tenen dificultats. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Per contestar, té la paraula la consellera de
Presidència, Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Faré una
anàlisi sobre tot el que han plantejat els distints grups en aquestes
esmenes a la totalitat per, després, intentar contestar a cadascun
d'ells. El que no pugui contestar ara, per qüestió de temps, o
contestaré a la contrarèplica.

He de dir que la Conselleria de Presidència, estructurada amb
la nova organització del Govern, compta amb un pressupost de
6.152 milions de pessetes aproximadament i està estructurada,
com saben, amb 19 programes pressupostaris. Abans de la
remodelació del Govern aquesta secció 11 incloïa únicament 12
programes i amb la nova estructura, donat que hem assumit
competències de l'extingida Conselleria de Governació, Direcció
General de Joventut i Direcció General d'Acció Social així com
la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicació, hem
passat a tenir aquests 19 programes pressupostaris.

Jo seguiré el fil de tots i cada un dels grups i contestaré
aproximadament el que se m'ha plantejat. Per part
d'Esquerra Unida se'm diu que els Serveis Generals de
Presidència són els més dotats i em xerra vostè de protocol
i de mitjans de comunicació; jo tenc aquí el programa 1121,
que és el Servei General de Presidència, i són moltes més
coses. Dins el seu pressupost té, concretament el programa
1121, totes les ajudes a la Serra de Tramuntana; té, a més a
més, totes les ajudes per a subvencions, es varen queixar
aquí en aquesta cambra, durant nombrosíssims debats, via
interpel•lació, via moció subsegüent i via moltíssimes
comissions que les subvencions no estaven regulades, bé,
idò, des del 4 d'octubre de l'any 96 aquesta presidència va
regular les subvencions i estan també dins aquest programa.
Hi ha també dins aquest programa, que vostè ha volgut
suposar que tot era per als mitjans de comunicació, en el
subconcepte 600001 tots els temes de Cala Mondragó, Ca'n
Salas, reparacions diverses a Son Vent, etc., i que s'han de
comptabilitzar dins aquests 1.000 i busques de milions i, a
més a més, hi ha tot el que seria el conveni amb la seu del
Consell Insular de Menorca, a més d'altres tipus d'ajudes i
d'altres tipus d'obres importants assumides amb caràcter
plurianual. Per tant, no tergiversem el debat, sinó que
aquests 1.000 i busques de milions no tan sols són per als
mitjans de comunicació, sinó que són per a tot un ventall de
coses que vénen especificades per capítols i subconceptes.

A continuació, m'ha comentat el tema d'adquisició de
patrimoni a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera i
existeix el compromís d'aquest Govern d'assumir totes
aquestes adquisicions tant a Menorca com a Eivissa, és una
prioritat d'aquest Govern i se li donarà compliment.

En relació al que m'ha comentat del programa 1122, de
foment de l'associacionisme, m'ha dit que pensa que no es
fomenta suficientment l'associacionisme; dir-li que aquest
és concretament el programa 1122, existeix una partida
regulada des del primer dia per decret, arranca aquest decret
de l'any 93, si mal no record, i hi ha unes comissions
avaluadores que res tenen a veure amb el món polític i que
donen aquestes subvencions i que intenten calibrar sempre
prioritàriament aquells projectes que fan referència a
família, a dona i a gent gran i intentam fomentar aquest
associacionisme. I em cregui que crec que ho aconseguim,
donada la vida associativa que té avui la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sempre es podria fer més
però la línia és encertada i crec que anam per bon camí.
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En relació amb les comunitats balears a l'exterior, que veig
que ha estat una esmena presentada per diversos grups, dir-los
que va ser l'any 92 quan aquest parlament, dia 15 de juliol, va
aprovar la Llei 3 en relació amb les comunitats balears a
l'exterior, i amb quatre anys s'ha donat vida a set cases a
l'Argentina, a la Casa de l'Uruguay, a la Casa de Santo Domingo,
a la Casa Cuba, a la Casa Puerto Rico, moltes d'elles que havien
quedat adormides, una feina difícil, hem intentat recuperar
aquestes tradicions, aquests costums i la cultura balear a molts de
metres de distància, a molts de quilòmetres de distància. Jo estic
orgullosa d'aquesta àrea i crec que és una feina difícil però que
s'ha anat fent; l'interessant seria que els diputats poguessin anar
allà i veure com els nostres emigrants estudien la nostra llengua,
veure com es fan cursos de balls regionals i veure com es
recupera cada dia aquella vida associativa, tot i sabent que
l'emigració és de principis de segle i que el que intentam és
incentivar, via el Consell de Balears a l'exterior, que té lloc aquí
cada mes de març i que ja aquest any serà el tercer, aquest any
vinent, veure com tot aquest moviment associatiu reviu i que la
veritat és que, després d'haver xerrat amb ells, i si vostè hagués
segut al Consell a Balears de comunitats a l'exterior, veuria com
es manifesten unes inquietuds, estan satisfets de la feina que fa
el Govern i crec que anam per bona via.

En relació amb les cases regionals vostè m'ha fet una
comparació quant a un sopar multitudinari, jo aquí l'he de
rectificar, no era un sopar multitudinari, Sr. Portella, era la
trobada anual de cases regionals que es va fer el primer any a
Palma, el segon any es va fer a Lluc, el tercer es va fer a
Felanitx, el quart es va fer a Valldemossa, després es va fer a
Andratx i aquest any s'ha fet a Inca, i és una petició del president
i juntes directives i associacions de cada una de les cases
regionals poder fer aquesta trobada de germandat que no
consisteix en un sopar, sinó que va molt més enllà. Arrel d'aquest
tipus de trobades importants i que crec que hem de fomentar des
de les institucions, els catalans s'han conegut amb els aragonesos,
els aragonesos amb els andalusos, els andalusos amb els
murcians, els murcians amb els balears i s'ha fomentat allò que
havíem de pretendre des del primer moment que era la integració
dins la seva pròpia comunitat de la qual emigraven i la comunitat
els acollia. Tan de bo allà on estiguin els nostres emigrants
també hi hagi troballes associatives d'aquest caire perquè voldrà
dir que aquest govern se'n preocupa com el nostre dels
emigrants.

Seguim, el Pla d'igualtat d'oportunitats de les dones, també
veig que és una esmena de pràcticament tots els grups
parlamentaris. Dir-los que, seguint el pla d'acció comunitària,
nosaltres vàrem presentar un pla en aquest parlament que fa pocs
dies es va aprovar, a la darrera sessió que vàrem tenir en període
ordinari, aquest pla plantejava 3.000 milions, 1.000 milions cada
any, amb vigència de 3 anys; vàrem dir, i hi ha una acció en
aquest pla, no sé si és de les primeres, la quarta o la cinquena,
que aquesta consellera compareixeria voluntàriament a explicar
cada final d'any totes les accions i donar compta de quines
accions s'han fet i quin pressupost s'ha gastat. Per tant, deixin que
executem el pla i vostès veuran i seran testimonis, entre cometes,
de quines accions es faran i de com es faran, però ens deixin
executar el pla i no pressuposin abans coses que no han passat.

Per una altra banda, dir, quan hem dir allò del personal,
6 milions, una de les persones per coordinar, però a cada
una de les conselleries hi ha personal a fer igualtat
d'oportunitats perquè, seguint les directrius de Pequín, no és
mai un tema únicament i exclusivament d'aquesta
consellera, sinó de tots i cada un dels consellers que formen
el Govern.

Els temes de joventut. Vostè em xerra de pocs doblers en
el Consell de joventut; mantenim una ajuda de 6 milions i
busques, però és que a més del Consell de joventut amb el
qual tenim una excel•lent relació i que creim que és un
motor important del que és el moviment juvenil, pensam
que el pressupost de joventut, precisament, és del què ens
sentim més orgullosos perquè està triplicat i quadriplicat en
molts casos, tant en inversions, ajuntaments com
directament a les associacions. El que volem amb joventut
és que les pròpies associacions siguin protagonistes del
moviment juvenil; pretenem, es basarà l'acció juvenil en tres
eixos: formació, tot el tema sanitari i tot el tema de treball;
i pensam que el més positiu que poden trobar en el
pressupost és aquest augment, però, a més a més, la
supressió d'una empresa pública, l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut que, com vaig dir, demanaré la compareixença
davant aquest parlament per explicar de quina manera
procedirem a aquesta extinció que d'aquí a un parell de dies
serà ja una realitat. Dir que en qualsevol cas ens sentim
orgullosos amb el tema de joventut i jo crec que ens hi hem
de sentir tots els diputats, perquè es tripliquen les ajudes,
com he dit, als ajuntaments, a entitats i es quadrupliquen els
crèdits per a inversions. Per tant, el Consell de joventut
representa això, farà feina amb nosaltres, però aquesta ajuda
és per al manteniment del que és la pròpia seu del consell,
després vendran tot un ventall d'activitats que, com han vist,
ha sobrepassat molt, en relació amb l'any passat, el
pressupost, i que després entrarem a jutjar i els principals
beneficiaris seran les associacions que formen part del
Consell de joventut, però no volem que cap associació perdi
el protagonisme.

En relació amb acció social, vostè em diu que pensa que
falten doblers, i jo li diré que anunciarem, entrarem en
aquesta cambra, els (...) mesos, tal com vaig anunciar, el Pla
gerontològic, tant el pla estratègic com l'integral. Entrarem,
durant l'any tenim de termini, a través d'una proposició no
de llei d'aquest parlament, dur en pla d'immigració, i vostè
veurà a tots els plans que presentarem aquí que compliran
amb la dotació adequada. Sempre en acció social a
qualsevol govern fan falta doblers perquè mai un govern no
arriba a arreglar tot el caire social, però no es preocupi
perquè hi ha una sensibilitat extraordinària amb els temes
socials; els pressuposts que tenim són suficients, no són els
que desitjaríem, però suficients per dur a terme de moment
els objectius prevists. En el tema d'exclusió social, que
vostè ho ha tret, dir-li que signarem un conveni amb el
Consell Insular de Mallorca per a aquest tema i crec que
podrem donar cobertura a tots i cada un d'aquests temes. I
també amb els consells insulars de Menorca i d'Eivissa
tenim una excel•lent relació, tal com marca la Llei d'acció
social, a l'hora de coordinar el que són polítiques socials i
per aquest camí anirem. En el moment que puguem trobar
que hi ha una necessitat imperiosa ens seurem per donar
sortida, com correspon als polítics responsables.
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Anem ara al que ha plantejat el PSM. El PSM em comenta el
tema de Ficobalsa, he vist que tenia una esmena també a la
totalitat en aquest sentit. Dir que la política firal que fa Ficobalsa
i d'aquest Govern és una política que marquen en certa manera
les organitzacions professionals i els sectors professionals. I
nosaltres què feim davant això? Doncs, nosaltres tenim un
objectiu molt clar que és potenciar tota la indústria i el comerç
de les Illes a través d'aquesta organització de fires i de
congressos i d'altres activitats i, per tant, el que feim és tenir
permanència, tenir reunions amb els sectors comercials i
industrials i, sobretot, promoure idees, promoure iniciatives o
fins i tot rebre iniciatives d'elles mateixos. Això manco,
normalment les iniciatives surten de la pròpia Ficobalsa, però el
que volem sempre és que hi hagi un consens, un interès de
qualque manera per part dels que hi han de participar per dur a
terme una fira, perquè, si no, difícilment, si no hi ha el consens,
si no hi ha l'interès, la fira arribaria a bon port. Evidentment,
quan hi participa una empresa és perquè darrera hi ha un negoci,
no hi participa perquè siguin millor o pitjor les fires, sinó perquè
hi ha un negoci. I en cap cas es fa cap tipus de manca de política
firal, perquè hi ha ja tot un ventall de fires importants, crec que
no fa falta recordar-les perquè a la compareixença que vàrem
tenir dia 12 de desembre, tant el gerent, president de l'empresa i
jo mateixa, vàrem donar compta de totes i cada una de les fires,
però dir-los que sí és important que anam un poquet en la línia de
la resta d'Espanya, intentam incentivar els sectors productius i,
per tant, crec que la política firal és molt clara; la línia que duim
és important i la veritat és que de cada vegada va en augment i
així es veu, com han passat de 14 a 17 fires. Dir també, vostè
m'ho comentava, dir-li que en breu, estam en negociacions amb
Aena i estam molt a prop de poder signar un conveni en aquest
sentit, tal com els anunciava el propi gerent a la compareixença
de dia 12.

En relació amb el 0'7, que també veig que ha estat una petició
pràcticament de tots els grups, dir-los que han passat de 160
milions i a través d'una esmena presentada pel Grup Parlamentari
Popular hem arribat a 210, que estam oberts encara a poder
estudiar per part d'aquest govern i per demostrar també la
sensibilitat en aquest tema, crec que la sensibilitat ens uneix a
tots, a poder encara anar més enllà dels 110 i poder fer una
transacció en aquest sentit.

En relació amb el concurs que em deia vostè que hem
tret pel tema d'Ongs, per poder construir un centre
assistencial a una zona catalogada com el tercer món, dir
que crec que ha estat una iniciativa encomiable perquè
aquesta competitivitat de què vostè em xerra crec que és
positiva, que les ONG presentin propostes això no és més
que un principi del que el Govern pensa fer i de la
sensibilitat que té el Govern entorn a aquest tema. Després
d'aquest centre en vendran d'altres perquè el Govern ha
agafat una línia capdavantera en aquest sentit, en el sentit
d'incentivar les ONG i de cara a les ONG i, evidentment,
sempre fent concurs, perquè si no féssim concurs després
ens dirien que no l'hem fet i crec que és la manera més
adient, incentivar les ONG per a cada vegada desplegar tota
una sèrie de recursos materials, econòmics i humans sobre
una zona del tercer món i que en un període relativament
curt aquella zona pugui gaudir d'uns beneficis d'aquell
centre assistencial.

En relació, i seguint també el que m'ha dit de les
instal•lacions militars, el que m'ha dit el PSM, dir-li que ja
va ser objecte això d'una proposició no de llei; no podem
nosaltres aquí decidir quines instal•lacions militars i quins
pressuposts perquè seria fer globus sonda, per tant, no
podem entrar aquí a pressupostar el que no sabem, i crec
que també va ser objecte d'una proposició no de llei dins el
plenari d'aquesta cambra. Dir-li en qualsevol cas que té
previst el president del Govern seure's, en aquest cas, amb
el Consell Insular de Mallorca, per al tema de la
rehabilitació de la Misericòrdia, que també sé que ha estat
una de les esmenes que s'han vist a comissió i a ponència.

En relació amb les transferències als consells insulars,
que és una petició que pràcticament també han fet tots els
grups, han demanat un increment de la dotació de les
transferències donat que hi havia un increment de l'Estat; dir
que no és el lloc adequat aquest per xerrar del nou
finançament als consells insulars, tots els diputats saben
perfectament quin és el procés per revisar quin és el
finançament econòmic, el sistema de finançament als
consells insulars, tots els diputats saben quin és el
procediment i no crec que un debat de pressuposts sigui el
procediment més adient per poder xerrar del finançament
als consells insulars; saben quina és la seva tramitació. Les
transferències als consells insulars, hi ha un calendari, hi ha
una Comissió tècnica interinsular, que vist que diversos
grups deien que no trobaven, no veien reflectit als
pressuposts aquest calendari de transferències i saben
perfectament els senyors diputats que s'ha de dur una
proposta a la Comissió Tècnica Interinsular perquè, a partir
d'aquí, si es debat i surt de la Comissió Tècnica Interinsular,
passi als consells insulars a la seva aprovació o rebuig, per
després venir via llei, via proposició de llei a aquest
parlament. Per tant, hagués estat perillós modificar partides
cap a capítol 7, per exemple en el cas de les escoletes,
perquè mentre no s'aprovi aquesta transferència aquestes
escoletes han de continuar funcionant. En qualsevol cas, sí
que manifest que en breu entrarà una proposta de traspàs, en
aquest cas, de les escoletes i totes aquestes que ens hem
compromès dins la Comissió Tècnica Interinsular, però no
podem modificar els pressuposts en tant no hi hagi una
aprovació ferma d'aquestes transferències.
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En relació amb el foment de l'associacionisme, el Sr. Orfila
i jo hem tengut molts debats en relació amb aquest tema, el de la
processionària, que jo defens que va ser una bona mesura la que
va aplicar el Govern, la formiga blanca, en aquell convent, i crec
que va ser positiu i el temps, doncs, ens donarà la raó. Jo sé que
ell en el fons pensa exactament com jo; se'ns deia en aquell
moment que no estaven molt d'acord amb la forma, hem donat
forma, tenim un decret de regulació de subvencions que era una
petició que es va demanar per part de molts diputats en aquest
parlament; acomplim exactament allò que marca la legislació
vigent i hem estat sempre, tota la vida, escrupolosos amb aquest
tema, mai en la vida no hem fet cap tipus de partidisme, sinó que
hem intentat donar suport al que han demandat els ciutadans
d'aquestes illes.

I vaig ja al senyor diputat del PSOE, vostè hem diu
repartidora, calaix de sastre. (...) des que vostès han fet un pacte
vostès creuen que tots són com vostès i no és així; exactament
repartidora pot ser el que tenen vostès a la presidència d'alguna
institució i no el que hi ha al Govern balear, però clar, vostè tal
vegada confon les institucions i jo ho comprenc; i d'ençà que hi
ha hagut remodelacions més que mai. Dir-li en qualsevol cas que
nosaltres som escrupolosos, no donam arbitràriament mai des
dels serveis de protocol ni des de presidència subvencions, sinó
que tenim una conselleria, regulat estrictament el que són
comissions avaluadores per donar subvencions, i les subvencions
quan es donen a gent gran es donen des d'acció social, perquè no
hi ha altre departament per donar-les, i quan es donen
subvencions a la dona es donen des de la Comissió
Interdepartamental de la Dona perquè no hi ha altre lloc per
donar-les. Dir-los que, per tant, quan vostè fa al•lusions que
pareix el comitè electoral del PP, dir-li que el comitè electoral
del PP no ha estat nomenat i que qui em coneix i sap que estic al
front d'una institució des de fa temps, mai no faria política en cap
d'aquests casos i que tot el que feim està a l'abast de qualsevol
diputat perquè pugui entrar a jutjar-ho.

A fet referència també, el senyor del PSOE, el representant
del PSOE, a l'abandonament dels consells insulars. No hi ha cap
abandonament, hi ha un calendari establert cap als consells
insulars del qual donarem compliment i, com repetesc, no és el
moment adequat per xerrar del sistema de finançament als
consells insulars. Vostès saben perfectament quin serà el moment
adequat, no és el debat de pressuposts.

Fa referència als temes d'urbanisme i als temes de
rehabilitació de patrimoni i pràcticament tots els grups han xerrat
d'un fons de compensació intermunicipal; dir-los que en aquest
moment el Pla mirall, i vostès saben que és una iniciativa
important que ha fet aquest Govern i que no és més que
complementari de tot el que feim totes les institucions, i jo crec,
no tenc cap dubte, que tots els ajuntaments intel•ligents estan
convençuts que és una iniciativa encomiable i important i
complementària a totes i cada una de les accions que fan altres
institucions.

En relació amb les subvencions als ajuntaments de
Tramuntana, dir-li que continuam amb aquesta línia, crec
que és important aquest tipus de subvencions. Vostè ha dit
que està d'acord amb l'ajuda però no amb la forma, la forma
s'ha regulat per decret, millor no pot estar; hi ha també unes
comissions avaluadores que es reuneixen a l'efecte i, per
tant, acomplim amb la legislació vigent. Res més i a la
contrarèplica donaré resposta al que plantegin. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn de contrarèplica,
per part d'Esquerra Unida el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Amb una qüestió em sembla que
o no m'he explicat bé o ens hem confús, perquè, lògicament,
quan parlava dels Serveis Generals de Presidència, dels
1.145 milions, no em referia a què els 1.145 milions fossin
per a publicitat, i açò vostè ho ha entès perfectament. Ai,
Déu me, si 1.145 milions fossin per a publicitat del Govern
balear, no, i sumàssim el que les altres conselleries
dediquen a publicitat! Seria mal de suportar. Jo li dic que
són ben dotats per a publicitat en relació amb els òrgans de
control que el Govern balear també financia; en relació amb
els òrgans de control que n'hi ha molts pocs, dos o tres, els
òrgans de publicitat estan molt ben dotats, açò és el que li
dic, i estan dins aquests 1.145 milions d'aquests serveis
generals. Quant a foment de l'associacionisme, ja sé, ho han
dit, a més, hi ha un decret que regula, hi ha unes comissions
avaluadores que es reuneixen per analitzar, jo el que li dic
és que no es fomenta l'associacionisme amb subvencions,
subvencions és una part, una ajuda puntual, però el foment
de l'associacionisme implica altres polítiques que no queden
reflectides en aquests pressuposts, no hi són, no hi són i han
de ser més que les subvencions. Mesures perquè totes les
associacions tenguin les infraestructures necessàries, els
canals necessaris d'interlocució amb el Govern, amb la
Comunitat, amb les institucions, les formes de gestió més
àgils necessàries, qüestions molt senzilles que queden fora
moltes vegades del que són les subvencions que ells
mateixos demanen, perquè tenen necessitats diferents,
sembla ser, i molt enfora del que seria una política de
foment d'infraestructures associatives.
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Quant a les comunitats balears a l'exterior, la felicit, si ha fet
uns cursos de balls regionals, i açò és una de les activitats que
vostè ha destacat en la seva intervenció, jo pens que hi deu haver
altres activitats, n'estic segur, a part de les visites que fan a
Balears o de les creuades, hi deu haver altres activitats, jo li he
de dir que hi ha centres que encara cerquen ajudes per poder fer
cursos de llengua catalana i que fa anys que estan reclamant
aquestes ajudes i que no poden posar en marxa cursos de llengua
catalana, o centres balears com el de La Havana que està en una
qüestió de dèficit important i que també està pendent de rebre
unes majors ajudes, una major implicació per part del Govern,
però vostè posi la llei, el que implica la Llei de comunitats
balears a l'exterior, el que al Govern obliga aquesta llei, i faci
una reflexió sobre els pressuposts que s'hi dediquen, i vostè, amb
sinceritat em digui si compleixen o no aquesta llei. Jo li he dit
açò, ni de molt prop la complim.

Quant a cases regionals, ben igual que en foment de
l'associacionisme, no es tracta de donar subvencions, es tracta de
vincular culturalment comunitats amb la nostra comunitat i
comunitats amb la seva comunitat de fora, es tracta de dur
polítiques actives, no de repartir només subvencions, crec jo que
açò seria la política del Govern en aquest sentit. Però clar, les
prioritats del Govern no les entenem, des del nostre grup, des
d'Esquerra Unida no les entenem, perquè vostè ens diu un altre
any que la compra de patrimoni a les illes de Menorca i d'Eivissa
és una prioritat del Govern, i quan diu que és una prioritat feim
comptes i surten molts d'anys, per tant haurem de pensar que
quan una cosa no és prioritària, es compleix, i que quan una cosa
vostè surt a aquesta tribuna i diu que és prioritària, ja ho veurem,
ja veurem quin segle o, com he dit abans, si el mil•lenni pròxim
si ho compensam.

I quant al Pla de la dona, jo em pensava que vostè sortiria i
em posaria aquí els 1.000 milions del 1997, és que ho hem
reclamat tant, ho hem dit tantes vegades tots els grups, li hem dit
que no surten aquests 1.000 milions, que jo em pensava que
vostè sortiria i em diria, "partida tal, 100, partida tal, 50, tal,
suma: 1.000 milions, bé, calla". Em pensava que em diria açò.
Però no, no ens ho ha dit, m'ha dit que l'any que ve podrem
comprovar si s'ha complert o no, i supòs que hi haurà oportunitat
de fer-ho, però nosaltres no ens en fiam ni un pèl.

Quant a joventut, hi ha 70 milions per a subvencions a
entitats juvenils, superat perquè hi ha més entitats, més demanda,
més activitat, però qui és l'interlocutor per llei, l'interlocutor amb
el Govern balear del que és política juvenil, no són les activitats
per separat, és el Consell de la Joventut de les Illes Balears, és
l'interlocutor vàlid, és qui ha de fer el seguiment, el control, la
valoració de la política de joventut del Govern, i per al Consell
hi ha 6.500.000 des de fa bastants d'anys, és una cosa estancada,
estancada i estancada. Per tant, són qüestions de prioritat, i
introduÏm aquí el tema dels consells insulars, perquè li record, li
dic, era un bon moment per reflexionar sobre la necessitat de
transferir polítiques juvenils als consells insulars, d'aproximar
aquestes polítiques i sobretot en la gestió d'instal•lacions, que
són instal•lacions que estan territorialitzades, que són polítiques
territorials i que estan a cada illa, i era un bon moment per fer-
ho. No ha pres aquesta opció, n'ha pres una altra, nosaltres no
estam d'acord amb aquesta opció.

I quant als pressuposts en matèria social, miri, els pressuposts
en matèria d'acció social, de benestar social, mai no seran
suficients, ha dit que eren suficients, mai no seran
suficients, sempre hi ha més demanda, més necessitats,
sempre, mai no seran suficients, i amb açò n'hi hauria prou
per analitzar quins són aquests pressuposts i quin ha de ser
el paper del Govern, la responsabilitat del Govern que amb
aquests pressuposts es comprova que moltes vegades
aquesta responsabilitat es traspassa a entitats
col•laboradores, que tenen la seva importància i que haurien
d'actuar en casos d'excepcionalitat, però hi ha polítiques de
govern, polítiques institucionals que els ha d'assumir el
Govern com a tal i no refugiant-se en entitats
col•laboradores.

I per últim, el 0'7, aquests dies hem llegit, jo vaig llegir
a la premsa i hi ha prou publicitat, aquell anunci de "Govern
solidari, Govern balear", a la primera lectura vaig dir: "allà
va, que bé!, faran (...) els membres del Govern i quan
tenguin 200 milions els dedicaran a projectes de cooperació
amb el Tercer Món", perquè era la lectura automàtica
d'aquell anunci, el Govern balear és un govern solidari, els
membres del Govern aplicaran quotes per destinar, quan
tenguin recollits 200 milions o els milions que sigui, a
projectes, però no era així, no era així, era d'una altra
manera. Nosaltres hem de reivindicar el 0'7, l'hem de
reivindicar i, a més, li record que d'aquí a un any, potser que
el 0'7 siguin més de 1.000 milions de pessetes en aquesta
comunitat, i ho hem de reivindicar, ja per ara, perquè si ara
el 0'7 són 500 milions de pessetes, més o manco, d'aquí un
any o d'aquí dos anys, seran més de 1.000, amb les
transferències de competències i serà més difícil arribar-hi,
vostès diuen que faran una esmena transaccional per
augmentar un poc encara més els 50 milions que ha
proposat el Grup Popular ja al camí d'aquests pressuposts.
Veurem fins on arriba, a nosaltres ens agradaria, li
demanam, que arribi enguany a aquest 0'7, que hi arribi
enguany, perquè l'any que ve el 0'7 d'enguany serà només el
0'35% i, per tant, són compromisos de solidaritat que no
s'han de veure només en pàgines de publicitat, en
campanyes publicitàries, sinó que són compromisos de
solidaritat de la Comunitat que governen, de la societat
balear que han de veure complerts també en aquests
pressuposts que defensen i presenten.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyora consellera. A un primer moment de la seva
intervenció, m'he pensat que tornaria a explicar la totalitat
dels seus pressuposts i m'he posat a tremolar, crec que en
comissió va durar un parell d'hores, i ha començat a explicar
partida per partida, sense avenir-se ni relacionar-se amb cap
de les intervencions que s'havien fet, i cregui'm que m'ha
agafat un calfred.
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Entrem en qüestions concretes que ha dit. Subvencions a
ajuntaments, no estaven regulades i ara hi estan. És cert,
enhorabona, una passa, una se n'ha fet. Però, em pot explicar un
motiu perquè no aprovin la nostra proposta, reiteradament
presentada en el sentit que tots els ajuntaments que tenen uns
problemes similars quant a nombre d'habitants, poc nombre
d'habitants i poc pressupost, per davall d'unes xifres
determinades que no siguin de la Serra de Tramuntana, no
puguin accedir també a aquests ajuts, a Menorca n'hi ha un, i a
Mallorca crec que eren sis o set; em pot explicar un motiu perquè
uns sí i els altres no, si en realitat el problema que tenen és que
tenen poc nombre d'habitants, tenen una quantitat petita de
pressuposts?, és que no ho entenc, sincerament, i mai no han
donat una explicació convincent.

II Pla d'igualtat de la dona, estam davant actituds divergents
i açò és ben clar, ens deixi gestionar, demana la consellera, i
passarem comptes d'aquí un any, concretin què faran i quines
partides hi destinaran, demanam els grups de l'oposició. Sra.
Consellera, sense concreció pressupostària, els plans són
manifestacions de bona voluntat, compromisos polítics, i massa
vegades hem comprovat que els compromisos polítics funcionen
molt poc.

Ficobalsa, la política la marca el sector i les organitzacions
professionals. Idò molt malament, Sra. Consellera, si és així,
molt malament, i després fa un enunciat de quina és la política
d'aquesta empresa pública, potenciar la indústria i el comerç, i
açò no vol dir res, no vol dir res. Com?, de quina manera?, quins
són els eixos de l'actuació?, quines són les prioritats que es
marquen?, cap on volen tendir? JO crec que, a més, no pot dir
que té el suport dels sectors en aquest sentit, perquè nosaltres
hem estat a reunions del Consell Econòmic i Social, per
exemple, de l'illa de Mallorca, i els sectors han estat supercrítics
amb determinades actuacions de Ficobalsa, i no parlem de la
gestió de l'anterior, gràcies a Déu morta, Ifebal, que va ser un
exemple nefast de funcionament; i em pot dir vostè que té el
suport del sector?, és que no és així. I miri si li posaré un
exemple que no tenen política: es va aprovar fa tres anys en
aquest parlament una resolució presentada pel nostre grup i
estant al Govern va presentar al termini de sis mesos una
comunicació al Parlament sobre la política firal del Govern; no
ho ha fet el Govern, quan ho vam demanar al Sr. Triay, que era
l'anterior conseller d'Indústria, va "és que hi ha hagut dificultats
perquè l'hauríem de definir", i aquest era el "marro", perdó,
aquest era l'error de la qüestió, perdó, no tenien la política
definida, i és la pretensió nostra, perquè sense política se segueix
l'estratègia del tempteig, i aquesta, em podem ben creure, és
negativa. Volem una política firal i volem que s'hi dediquin
doblers públics, però volem que aquesta estigui perfectament
definida i que el Parlament l'hagi discutida també.

Recinte firal. Vigilin, Sra. Consellera, vigilin perquè és
l'opinió generalitzada de tots els sectors que fan feina en
matèria firal que hi ha un excés de recintes firals a Espanya,
que es fan un excés de fires, també, que hi ha dificultats per
aconseguir que els expositors que més prestigi donen a una
fira concorrin als certàmens, per tant, vigilin.

210 milions al 0'7. Jo voldria insistir en dues qüestions,
primer el paper dels fons de cooperació, nosaltres voldríem
que la major part, no tot, creim que el Govern també ha de
tenir una part que ha de poder decidir ell cap on, no ens
agrada però hi estam d'acord, vaja, ho podríem consentir, ho
podríem tolerar, podríem acceptar-ho; però que la major
part del pressupost destinat a cooperació passés pels fons de
cooperació, perquè qui més entén de les necessitats dels
països en vies de desenvolupament és qui hi fa feina, és la
societat civil, són les persones, les organitzacions que
destinen el seu temps, el seu esforç, la seva imaginació i
moltes vegades també els seus doblers a fer feines de
cooperació, aquests són els que coneixen el tema, per tant,
donin-los la paraula qualque vegada, jo crec que val la pena.
Igual pel que respecta a aquest concurs per construir un
centre hospitalari, jo no li he dit que estigués mal fet, que
fos dolenta la idea, el que dic és que vigilin, que contactin
amb les organitzacions no governamentals de les Illes, que
en aquests moments ja hi ha suspicàcies, a mi ja me les han
fet arribar, ja me les han fet arribar, perquè es temen que hi
hagi un allau de projectes que al final es vegin reduïts a no
res, un projecte d'un hospital, si és seriós, costa doblers,
esforç, imaginació, il•lusions, aixeca expectatives, i açò pot
quedar reduït a no res, perquè dels 50, dels 10 que se'n
presentin, se n'escollirà un, i els altres hauran fet un esforç
i hauran aixecat expectatives que no es veuran traduïdes en
la realitat, i açò pot ser negatiu, si es fa malament pot ser
negatiu, vigilin-ho, cerquin que la forma sigui la més
constructiva possible.

Instal•lacions militars, el cost, Sra. Consellera, ens el va
facilitar el seu, perdó, el senador en representació de la
Comunitat Autònoma, el Sr. Jaén, tal malament van les
coses entre vostès que no els ho va donar?, ens ho va enviar
al nostre grup, o es degué equivocar de grup?, no, crec que
ho va enviar al socialista, també, i al d'Esquerra Unida, i al
Mixt, a vostès no els envià les comunicacions, les respostes
que rep del Govern? Allà hi havia pressupostat què valien
exactament totes les instal•lacions militars que es
desafectaven, una per una de totes les Illes, és el moment de
fer-ho, aquesta oportunitat passarà i després no el tornarem
a agafar, açò és com el tren de la història.

UN parell de cosetes més, Sr. President. Enhorabona
perquè la setmana que ve el president s'assegui amb el
Consell Insular de Mallorca per parlar de la Misericòrdia, i
les illes menors en matèria d'adquisició de patrimoni?, 6.000
milions contra 60. Tornam a ser allà mateix, el que li he dit
abans, tortuga express, deixin aquest mitjà, agafin l'avió
qualque vegada.
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I la darrera cosa, Sra. Consellera, ens ha dit i és que he quedat
astorat, alfombrado que diuen, no és lloc el pressupost per parlar
del nou finançament dels consells insulars, però vostè ha pogut
dir-me açò?, vostè ha pogut dir que el pressupost no és el lloc per
parlar d'açò quan l'any passat, una proposta del Govern va
modificar la Llei de consells insulars per la via falsa de la llei
d'acompanyament als pressuposts fent que el sistema definitiu de
finançament s'ajorni fins a l'any 2000 i que la creació del fons de
cooperació interinsular també s'ajorni fins a l'any 2000, i ara em
diu que el debat de pressuposts no és el moment per parlar
d'açò?, l'any passat en podíem parlar, i enguany no? Hem fallat,
i aquí li ho reconec, i faig un mea culpa, el nostre deure, la nostra
obligació enguany era haver presentat una esmena per retornar
la situació de la Llei de consells insulars a la situació, vaja, al
redactat anterior, perquè no era de rebut l'intent que es va fer
l'any passat d'açò. D'altra banda, Sra. Consellera de Presidència,
qui incompleix de forma flagrant el calendari d'atribució de
competències als consells i impedeix, per tant, que funcioni la
Comissió Tècnica Interinsular, és el Govern; el calendari
l'incompleixen de manera flagrant, el mes de maig de l'any passat
havia d'estar enllestida, havia d'estar presentada a la Comissió
Tècnica Interinsular la Llei d'atribució de competències en
matèria d'agricultura, i a final d'estiu havia d'estar la de menors,
i açò són compromisos que vostè va assumir, en aquest
parlament on, a més a més, vostès van presentar una resolució
que s'instaven a vostès mateixos i a la CTI a complir el calendari
que s'havia aprovat i l'han incomplert de manera flagrant; ens
remetran prest un projecte d'atribució de competències en
matèria de ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, perquè s'està allargant molt el
debat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Em sembla perfecte. I menors?, d'aquests no en parlam? Per
tant, Sra. Consellera, hem de ser més seriosos en aquesta qüestió.
És cert, i li he de fer un altre reconeixement, que s'han regulat
molt millor les subvencions per fomentar l'associacionisme, però
encara continua essent un calaix de sastre, i no em digui que no
és així; subvencions destinades a fomentar l'esport no s'han de
donar des de Presidència, no és competència de la Presidència la
canaricultura, ni el foment del campionat de pesca amb canya, ni
les trobades de processons, i moltes coses així. Nosaltres creim
que és cert que s'ha avançat regulant el decret que ordenava
aquestes subvencions, però creim que s'ha d'anar molt més enllà
i que cada conselleria assumeixi les competències que té i les
responsabilitats que té, i que Presidència en matèria de foment de
l'associacionisme no sigui aquest calaix de sastre.

Perdó, Sr. President. He acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Vicepresidenta, em diu que determinades
subvencions s'han de fer des de Vicepresidència perquè no
hi ha altre lloc, clar, aquesta era la meva denúncia,
determinades competències estan estratègicament
col•locades a Presidència sense que tengui massa sentit,
precisament, i per què?, per això ve el que li deia del comitè
electoral, supòs que m'entén perfectament i, si no, basta
mirar el llistat de subvencions i la forma e concedir-les.
Fires agrícoles, concursos de natació, canaricultura,
columbofília, apas, determinades apas, equips de futbol,
algunes cavalcades de Reis, la política mateixa de tercera
edat, de joventut, organització de determinats actes, ... veu
com tenia sentit parlar del comitè electoral?

De política firal. Diu que la política firal la marquen els
sectors empresarials i comercials. Home, jo crec que per
aquí no anam bé, és lògic que el sector participi, que se
l'escolti, que se'l deixi participar, però la política l'ha de
fixar el Govern, l'hauria de fixar el conseller responsable de
l'àrea, que és el de Comerç i Indústria, i ara també
d'Agricultura; precisament, un dels arguments, comentàvem
fa una estona, que s'utilitzaven fa uns anys enrera, que, com
que per una banda hi ha Agricultura, per una banda hi havia
Comerç i Indústria, per no fer-se la competència tenia sentit
que estigués a Presidència, ara aquesta excusa ja no
existeix, perquè les tres àrees estan concentrades a una
mateixa conselleria, per tant tendria sentit que fos aquesta
conselleria la que marcàs, en funció de la seva política,. la
política firal; perquè diu, Sra. Vicepresidenta, que la política
firal del Govern és molt clara, home a mi em preocupa
perquè potser massa clara, si funciona una determinada fira,
sí, si no funciona, l'any vinent no es fa, és excessivament
simplista i clara, jo crec que és més lògic que respongués a
uns objectius, en funció d'uns criteris que es tenguin en
aquestes àrees de Comerç i Indústria especialment, i on es
contemplassin també, que abans ho havia apuntat i m'ha
passat per alt, quin paper han de jugar els empresaris i
comerciants de les illes menors, que es contemplàs dins
aquesta visió global de la política firal, la política firal
també des de les illes menors.
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Ja ho ha dit el Sr. Orfila, però que digui que el debat de
pressupost no és el moment de parlar de finançament dels
consells insulars, jo crec que, no només pel que ha dit el Sr.
Orfila, sinó precisament si parlam de finançament, sigui de
consells insulars o d'altres institucions, el lògic és que es faci des
dels pressuposts, i el lògic és que denunciem aquí, ja no només
la situació d'abandonament en què es troben els consells insulars,
sinó que vostès van molt més enllà, no és que no financiïn
adequadament els consells insulars, és que fins i tot retenen
recursos de competències que ja han estat transferides als
consells insulars, exemples d'urbanisme, de patrimoni i tants
d'altres. I no només no impulsen la política de descentralització
de la nostra comunitat autònoma, la política de transferir i dotar
de competències els consells insulars, incomplint el mateix
calendari que s'havien fixat vostès a la Comissió Tècnica
Interinsular, calendari al qual nosaltres record que vam votar en
contra, precisament, dèiem, per una falta de concreció, i així i tot
la falta de concreció no els ha permès complir-lo, sinó que es
queden d'una manera absolutament injustificada competències
que reben des de Madrid, i l'exemple més clar és la competència
de l'Inserso, la competència d'afers socials que és una
competència que ja gestionen els consells insulars, i que no té
cap sentit que es quedi al Govern. Per tant, la nostra observació
de la situació en què tenen els consells insulars des del Govern
de les Illes Balears, creim que és absolutament raonable i lògica,
tant pel que fa a finançament, precisament perquè estam al debat
de pressuposts, com pel que fa a transferències de competències
i a dotació pressupostària suficient.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contrarèplica del Govern, té la
paraula la consellera de Presidència, Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Molt bé, Sr. President. Cinc minuts. Senyores i senyors
diputats, senyor president. Molt ràpidament contestaré, perquè
pràcticament crec que tot s'ha dit, fins i tot en el debat de rèplica
i contrarèplica és incidir cadascun en el mateix, no ens
convencem, segons es veu, uns als altres, faré un darrer intent,
per veure si convenç el representant del PSOE, el Sr. Orfila i el
Sr. Portella.

Foment de l'associacionisme, un decret regulat, hem donat
una passa important. Comissió avaluadora en aquest decret,
formada per tècnics, per tant revisió i a l'abast de qualsevol
diputat, tot allò que donam i, per tant, fomentam
l'associacionisme, evidentment sí, en línies de subvencions, és
una part, però després incentivam aquelles activitats pròpies de
les subvencions, no és el mateix una associació de vídues, que
una associació d'empresàries o una associació d'empresàries que
una associació de veïns, intentam ficar-nos com a Govern dins,
interessar-nos per les necessitats d'aquella associació i intentar
incentivar aquelles activitats i implicar aquella associació en el
que és el seu entorn, intentar entrar dins la seva problemàtica i
d'alguna manera, donar-li suport. Per tant, foment de
l'associacionisme, sí, sempre se'n pot fer molt més, però en feim
i de manera decidida.

Canal d'interlocució amb el Govern, fluïdíssim, pràcticament
puc rebre cada dia cinc o sis associacions, tenc contacte
amb elles, tant jo com l'equip que dirigeix aquesta
competència, i, per tant, hi ha una relació més fluïda
impossible, i, per tant, sí foment de l'associacionisme.

Comunitats balears a l'exterior, difícil competència
perquè feim una feina difícil, perquè l'emigració era de
principi de segle, intentam animar els joves que han d'agafar
el relleu de les comunitats balears a l'exterior perquè estimin
Balears, per això és necessari que la coneguin, perquè ningú
no pot estimar el que no coneix i en aquest sentit els nostres
esforços van dedicar, en compliment d'aquella llei 3 que es
va aprovar dia 15 de juliol de l'any 92, i no només balls
regionals, és que aquí jo no puc fer una exposició succinta
del que feim, però podem fer en qualsevol moment una
compareixença en relació a aquest tema absolutament
interessant i retré compte del ventall d'activitats que feim,
no només balls regionals, i a més són objecte d'un consell
que feim cada any, el març, he tret el cas dels balls regionals
com un exemple, podríem parlar de cursos de llengua, de
cursos de formació, d'ajuda humanitària, d'ajuda social,
d'ajuda per emergència, d'una estadística i d'un cens que es
fa des de l'Argentina, etc., etc., però no crec que sigui aquest
el debat de pressuposts.

Prioritat del Govern en adquisició de patrimoni a
Menorca i Eivissa, ho reiter i ha de ser un compromís
d'aquest govern, entenc que les senyores i els senyors
diputats manifestin sobretot a més a més els consellers de
les illes menors aquesta preocupació, jo reiter aquesta
prioritat del Govern i els assegur que la durem a terme.

Pla de la dona, dic exactament el mateix que quan es va
aprovar el IV Pla comunitari o quan es va aprovar el pla de
l'Estat, la Sra. Teresa Riera va sortir en una compareixença,
una interpel•lació que es feia en aquell moment al ministre,
i la pròpia Sra. Riera va dir que normalment els plans
anaven pressupostats, i jo tenc el retall del Diari de Sessions
i m'hi remet. Nosaltres he,m fet un annex on hem dit que es
gastaran 3.000 milions, i aquesta consellera serà responsable
cada any de retre compte de quines activitats i d'on es
gasten els doblers. Avui hem firmat un conveni de cessió de
(...) amb l'associació de vídues, efectivament, on hi ha
participat la Direcció General d'Acció Social i hi ha
participat la comissió, i jo aniré donant comptes cada
vegada del que va fent cadascuna de les conselleries en
polítiques d'igualtat d'oportunitats. Per tant, no es fia, Sr.
Portella, jo li deman un vot de confiança i d'aquí a un any
passarem comptes.

Dir el de la joventut. Jo crec que és molt important que
s'hagin triplicat els ajuts a associacions, evidentment el
Consell de la Joventut és interlocutor, però si donam ajudes
a associacions, i a més a més al Consell de Joventut, crec
que feim, alentam, i crec que el Consell de Joventut ha
d'estar d'acord, alentam el protagonisme de les pròpies
associacions, i aquesta és la línia que hem agafat i cregui'm
que crec que el Consell de Joventut n'està satisfet perquè tot
allò que forma el Consell de Joventut en surt beneficiat.
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Als consells insulars, tres transferències, bé, per Llei d'acció
social vostè sap que en joventut tenim competències tots i que
estam, i crec que aquesta és la predisposició, estam sempre
coordinant-nos tots els consells insulars i el Govern en polítiques
de joventut que mai cap administració no podrà deixar de tenir
competències en matèria de joventut. En acció social jo he dit
que eren suficients, però també he especificat que mai no són
suficients, perquè crec que acció social podria molt bé tenir tots
els pressuposts d'aquest govern, però que s'han de prioritzar i que
cada departament ha de tenir el seu pressupost i que, més o
manco, amb els pressuposts que avui tenim, més o manco podem
defensar una acció social, sempre en podríem tenir més i a més
a més especificat que si sorgeix una necessitat, cercaré dins els
pressuposts la manera de donar-li cobertura.

He anunciat amb el 0'7 que tots el reivindicam, hi hem d'anar
pas a pas, avui la realitat és que el 0'7 són 500, deixem si d'aquí
a un any seran 800, i avui el Govern ha fet un esforç amb 210
milions i està disposat encara a fer-ne més, amb esmenes
transaccionals que es puguin parlar amb els distints grups
parlamentaris. Anem passa a passa i arribem a aquest 0'7 que
avui són 500 i quan siguin 800, arribem a aquests 800.

En relació al PSM, jo crec que tot ha estat molt semblant, dir
que la política de Ficobalsa, quan jo he dit que la marcava el
sector, però he dit també que les iniciatives solien sortir de
Ficobalsa que desgraciadament pràcticament totes les iniciatives
sortien del propi govern, perquè l'experiència ha demostrat que
ha de ser el Govern qui doni aquestes idees, el que d'alguna
manera promogui iniciatives i promogui idees.

Per una altra banda, en relació als centres hospitalaris, el que
vostè em dir, bé, tots els concursos funcionen així, es presenten
iniciatives i finalment un la guanya, però jo crec que és
important i demostrarà també la sensibilitat de tota una societat
i significa que avui farem un centre assistencial, però quan acabi
aquest, la voluntat d'aquest govern és que en comenci un altre.

Ja per acabar, dir-li que en relació al finançament dels
consells insulars, que no és el debat adequat, i ho reiter, no és el
debat adequat el debat de la llei de pressuposts per a l'any 97,
parlar del finançament, del sistema de finançament de consells
insulars, si som respectuosos amb el que va aprovar aquest
parlament, allà hi ha un calendari, hi ha un sistema, que és l'any
2000, on debatrem aquest tema, ho saben tots els diputats, i no
és el pressupost de l'any 97, aquest pressupost, l'adient per parlar
d'aquest tema, perquè seria no respectar aquella llei que va
aprovar el Parlament l'any passat.

Incompliment del calendari de les transferències, en matèria
de menors vostè sap que hem estat pendents d'un informe
del Consell Consultiu, un informe que pareix que la idea és
no traspassar tot allò que podria haver estat voluntat de
traspassar, marca reticències l'informe del Consell Consultiu
...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, Sr. President, ara acab.

... en tema de reforma i ho durem en breu a aquest
parlament.

I en relació al senyor representant del Partit Socialista,
dir-li que les competències d'aquesta consellera, són
competències que han d'estar dins una conselleria, en aquest
cas estan dins Presidència, mai per una qüestió estratègica,
simplement perquè em sent responsable del tema de
joventut, del tema d'acció social, de telecomunicació, de
patrimoni, mai d'una manera estratègica, som la responsable
d'acció social i som la responsable de la dona i som la
responsable de totes aquestes àrees i així responc davant
aquest parlament, a altres indrets es creen a mitjan
legislatura altres responsabilitats i s'extreuen d'altres àrees
i no és el que ha passat en aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar la posició. Per part del Grup
Mixt? Per part del Grup Parlamentari Popular, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El nostre grup no donarà suport a aquestes esmenes
a la totalitat presentades per part dels distints grups
parlamentaris, en el sentit que nosaltres creim que la
Conselleria de Presidència, amb un pressupost de 6.000 i
busques milions de pessetes, creim que té marcats uns
objectius molt clars, amb una sèrie de programes, en concret
19 programes, i nosaltres creim que aquesta xifra
pressupostada, és més o manco adient i és la correcta per
poder dur endavant tot un caramull d'iniciatives i
d'activitats, i a més dir que amb les distintes explicacions
donades pels distints grups parlamentaris, moltes de les
qüestions que s'han plantejat, al nostre mode d'entendre no
es tractaria d'esmenes o punts suficients per presentar una
esmena a la totalitat, sinó que són més bé matisos que es
podrien englobar dins el que és el debat d'esmenes parcials.
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Nosaltres creim que, efectivament, amb política de patrimoni
hi ha una mancança a les illes menors, però també estam
convençuts que hi ha un compromís per part del Govern per
intentar fer un esforç per a l'adquisició de patrimoni a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

En el tema de subvencions, en el nostre grup estam plenament
convençuts que des de fa uns anys a ara s'ha canviat, s'ha
millorat, de cada vegada el sistema dóna una passa endavant per
intentar que en els temes d'ajudes i subvencions s'actuï d'una
manera transparent, d'una manera regulada; intentam donar el
màxim d'informació a totes aquelles entitats que puguin estar
interessades d'una manera clara i llampant. Creim que en aquests
darrers anys han millorat molt totes les ajudes que es donen a les
comunitats balears a l'exterior, que des de fa uns anys a ara s'han
millorat bastant, que s'han fet moltíssimes coses; que el Govern
potencia i ajuda a la creació d'activitats que creim que són
interessants per als nostres emigrants, activitats en temes de
foment de la nostra llengua o activitats encaminades a fomentar
la nostra cultura.

Creim que en el tema de joventut és important l'esforç que ha
fet el Govern per a l'exercici de l'any 97, en el sentit que es
tripliquen les ajudes destinades als joves de la nostra comunitat.

Quant a la dona, estam plenament convençuts que a finals de
l'any 97, quan el Govern doni les oportunes explicacions, que
així ho farà d'una manera voluntària, es veurà com s'han fet
inversions molt nombroses des de les distintes conselleries per
intentar millorar i dur endavant el que és aquest II Pla d'igualtat
de la dona.

I dir, Sr. President, que el nostre grup no donarà suport a
aquestes esmenes presentades pels tres grups a la totalitat, i
supòs que després, amb posteriors esmenes parcials, entrarem en
el debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat número 4, de globalitat,
agrupació dels programes alta direcció de la Comunitat
Autònoma i del Govern, que són el 1114, 1121, 1122, 1100, 1261
i 1262; i de relacions exteriors, 1342. Hi ha la del Grup
Parlamentari Mixt que té dues esmenes presentades, la 6830 i
6819. Per fer la defensa d'aquestes té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Les diferències entre els països rics i
els països pobres s'agreuge cada vegada més, s'avancen cada
vegada més aquestes diferències entre països rics i països pobres
i s'avança a pas de tortuga per part del Govern balear en
l'aportació solidària que hauria de fer; per tant, una vegada més,
no ens cansam de reclamar aquest 07% que es demana ja des de
molts llocs de tot l'Estat espanyol, i una vegada més el demanam.
Hem d'anar més aviat, no podem anar a pas de tortuga, sempre
darrera del que passa i darrera de les situacions dramàtiques dels
països del tercer món.

L'altra esmena fa referència a la restauració de la casa de
Joan Alcover, per a la qual es demana una dotació de 15
milions de pessetes. Res més, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida hi
ha les esmenes presentades 6782, 6783, 6781, 6780, 6779,
6778, 6777, 6775 i 6706. Per fer la defensa d'aquestes
esmenes té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La primera fa referència a les
necessitats d'ampliar la regulació, fins ara per decret, de les
ajudes als ajuntaments de Tramuntana, ajudes per a
poblacions petites amb pressuposts insuficients i també
insistir en una sèrie de necessitats d'infraestructura que
contrasten amb aquesta escassesa de recursos; ampliar
aquesta línia d'ajuts a altres municipis de les nostres illes
que viuen amb aquestes altres dificultats econòmiques, i per
superar aquestes condicions presentam una esmena
particular.

Ben igual que per assegurar els compromisos de la
Conselleria de Presidència, de polítiques tendents a
reequilibrar els greuges comparatius quant a patrimoni a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera, presentam una
esmena ja més important, de 100 milions de pessetes, per
iniciar aquesta reequilibri.

Igualment, una altra esmena fa referència a ampliar un
100% la transferència a la Federació d'entitats locals, no és
difícil ampliar-la un 100% perquè és tan petita la
transferència que és una esmena fàcilment assumible.
També un increment del 100% proposam per al foment de
l'associacionisme amb transferències ja a la Federació
d'associacions de veïns, a la federació per rompre, intentam
rompre els vicis dels clientelisme que es dóna en altres tipus
de subvencions; i perquè també, a pesar que trobam que el
foment no és només ajudes i subvencions, en aquest cas és
tan minúscula la quantitat que es dedica, que trobam que
s'ha d'ampliar i fàcilment es pot ampliar un 100%.
Igualment es pot ampliar i per açò ho proposam amb
esmena, un 100%, les transferències corrents a les
comunitats balears a l'exterior i és bo de fer comparar la llei
d'aquestes amb els pressuposts que s'hi dediquen, que no
arriben als 7 milions de pessetes o als 10 milions de
pessetes; i en qüestions tan urgents, tan necessàries, com és
el Centre balear de Cuba, de l'edifici, la seu que necessiten
i altres entitats o altres institucions de comunitats balears a
l'exterior que estan en una situació de necessitat. Igualment,
demanam un increment d'un 100% de les transferències de
capital a ajuntaments per promoure processos
d'informatització ara que hem entrat a l'època telemàtica, tal
com ja es fa amb l'Ajuntament de Palma, que hi ha ajudes
en aquest sentit per part del Govern balear, però únicament
per a un ajuntament. Igualment, demanam l'increment del
100% de transferències de capital a les comunitats balears
a l'exterior, que és l'altra part d'ajudes que reben. I com
veuen amb cinc o sis esmenes, que és incrementar un 100%,
gairebé no arribam a esmenes de 20 o 30 milions de
pessetes, amb la qual cosa podrien quedar com a reis
incrementant un 100% i no es notaria en els pressuposts.
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També una altra esmena fa referència a la normalització
lingüística en el Bocaib, en el Butlletí oficial. Trobam que hi ha
d'haver un esforç per part del Govern per fer complir la llei i
també perquè el que seria la publicació oficial d'aquesta
comunitat s'assumís el sentit d'aquesta Llei de normalització
lingüística i es fes un esforç transitori de tenir un servei de
traducció d'aquells textos que arriben només en castellà i que són
publicats únicament en castellà, com fan, per exemple, la
Comunitat valenciana que, amb una situació una mica més
confusa que aquí, tenen en canvi amb una publicació com
aquesta una actitud molt més clara i molt més decidida.

I per últim també, lògicament, no hi ha de faltar en aquest
primer recull d'esmenes la que fa referència a augmentar en 370
milions de pessetes la quantitat que es destina a foment de la
cooperació, vinculats, lògicament, al fons de cooperació, que en
el pressupost que presenta el Govern just és una partida de
tràmit, una partida de quedar bé, però que no representa ni molt
manco la totalitat dels pressuposts que nosaltres creim que hauria
de ser més important per arribar al 07%.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la 6263, 6323, 6270 i 6345. Sr.
Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Han sentit
parlar mai de na Peix Frit, idò era una dona que comprava, tenia
tanta visió comercial que comprava el peix a 5 pessetes la terça,
l'escatava, el fregia i el venia a 4, (...) se la'n van dur sense tocar.
De llavors ençà, quan hi ha un negoci ruïnós, li diuen que és el
negoci de na Peix Frit, que és el que va fer el Govern de les Illes
Balears quan va comprar la finca des Torretó a Ciutadella; va
servir per contentar el primer trànsfuga de la  història d'aquest
parlament, però per poca cosa més, va comprar una finca que
valia segurament uns 40 milions i en va pagar 60, i no ha servit
per a res, no se n'ha fet res; no n'ha tret profit ningú més que
aquell diputat trànsfuga que va vendre, amb el bon sentit de la
paraula, davant els mitjans de comunicació i davant els ciutadans
de menorca, que el Govern per primera vegada invertia en
adquisició de patrimoni en aquella illa. Idò nosaltres transformar
aquest negoci de na Peix Frit i que el Govern hi guanyi o,
almanco, hi guanyin els ciutadans amb la gestió d'aquesta finca.
En aquest moment no s'utilitza per a res, nosaltres proposam que
s'adequï, que es restauri, que es posi en condicions perquè es
pugui utilitzar amb totes les possibilitats del món i es cedeixi a
qui estigui disposat a treure-ne profit, sigui al Moviment escolta
de Menorca, sigui al Grup d'ornitologia balear perquè s'hi faci
una escola de natura, allò que es trobi, però que se'n tregui profit.
I si no que s'arribi a un acord amb algun altre propietari i es faci
una permuta amb una altra finca, i sé que hi hauria gent que
estaria disposada a parlar de coses així. Per tant, es tracta de
treure rendibilitat a una inversió que va fer el Govern en el seu
moment, que fins ara s'ha demostrat que era simplement tirar els
doblers.

Una altra de les esmenes que he de defensar ja hi he fet
referència quan he intervengut defensant també l'esmena a
la totalitat de la secció 11. Es tracta de dedicar una partida
de 500 milions de pessetes a l'adquisició de les
instal•lacions militars que estan a punt de desafectar-se a la
nostra Comunitat Autònoma. En contra d'allò o contradient
allò que ha dit la Consellera de Presidència tots tenim
coneixement exacte de quin és el valor de cada una i de
totes les instal•lacions militars que s'han desafectar a cada
una de les illes. Són instal•lacions que estan ubicades
algunes d'elles en el centre de cascs urbans de principals
pobles i ciutats de les illes i que tenen, per tant, un valor
importantíssim i poden jugar un paper primordialíssim
també a l'hora d'ubicar-hi un servei o instal•lacions culturals
o coses semblants o instal•lacions semblants des dels
municipis o des de la pròpia Comunitat Autònoma o els
consells insulars. Altres estan ubicades en el medi naturals
i podrien tenir també una utilització importantíssima com a
salvaguarda d'aquest propi medi natural. El Govern ha estat
capaç d'endeutar-se per dur a terme determinades polítiques
inversores, per què no en aquest sentit?, per què no per
donar sortida a aquesta proposta, a aquesta possibilitat que
possiblement sigui única? Mirin, des de la desamortització
de Mendizábal no s'ha donat una oferta pública de béns que
eren propietat d'una administració, que estan en el moment
de privatitzar-se, i és una pena que deixem passar el tren de
la història, deixant passar aquesta possibilitat no se'ns
tornarà obrir una possibilitat semblant segurament que mai
més. Per tant, hem de lamentar l'actitud que fins ara ha
tengut el Govern i voldríem que quan la Sra. Salom ha
parlat de possibles atracaments pel que feia a les esmenes
parcials es fes cas d'aquesta; em creguin que té una
importància extrema i si no ho feim un dia els ciutadans ens
ho demandaran; ja no la història, que aquesta ens ho
demandarà i deixarà clar qui ha deixat passar aquesta
ocasió, ens ho demandaran els ciutadans i pens que açò
succeirà, esper que sigui així, a les pròximes eleccions.

I amb l'esmena que sí suposam que hi haurà atracament,
fins arribar si no a un consens almanco a una transacció, és
la referida a incrementar la partida ajuts de cooperació per
al desenvolupament. I aquí repetir que entenem que la
quantitat que s'hi destina aquest any encara no és suficient,
que hauríem d'anar més ràpid si volem arribar al compromís
del 07% dins aquesta legislatura i que, a més a més, la part
més important d'aquesta partida que va destinada a
cooperació hauria de vehicular-se a través del fons de
cooperació per tot allò que ja he explicat en el seu moment
a qui de ver coneix el tema; a qui hem de donar de ver el
protagonisme en aquesta qüestió és a la societat civil.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, hi ha presentades les esmenes 6521, 6589, 6549, 6511
i 6615. Per fer la defensa d'aquestes té la paraula el Sr. Vicent
Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes, a la primera
d'elles proposam la reducció de la despesa del Consell Assessor
de Ràdio i Televisió Espanyola, i vull deixar clar una cosa, no és
que pretenguem retallar el pressupost del consell assessor per
dificultar el seu funcionament, però sí que volem alertar o posar
de manifest dos aspectes: un d'ells és que el consell assessor
hauria de reduir els costs de funcionament, els costs
especialment de desplaçament, encara que hauria de mantenir, en
això estam d'acord evidentment, el pressupost d'activitat i
d'estudis; per tant, aquesta reducció s'hauria de concentrar a
reduir els costs de funcionament. I per una altra banda, volem
posar de manifest que s'hauria de complir la llei en el sentit que
el Govern central, mitjançant Ràdio Televisió Espanyola, ha de
pagar la part que li correspongui del pressupost, tal com marca
la llei, i perquè la pròpia televisió espanyola s'aprofita dels
estudis d'audiència, per exemple, que fa el Consell de Ràdio
Televisió Espanyola a les Illes Balears, i per tant, el que pretén
aquesta esmena és posar de manifest aquesta situació que
entenem nosaltres irregular.

Dues esmenes, les dues esmenes següents fan referència a
invertir en patrimoni, en restauració de patrimoni; des Torretó ja
se n'ha parlat anteriorment, i la restauració del Castell d'Eivissa.
Aquesta és una antiga i ja vella promesa del Govern, un vell
compromís del Govern de les Illes Balears que enguany una
vegada més no hem trobat en els pressuposts i per tant el que
pretenem és que el Govern pugui complir i compleixi el seu
compromís, d'aquí aquesta esmena que s'inverteixin 100 milions
de pessetes amb la restauració del Castell d'Eivissa.

Rehabilitació del Centre balear a Cuba, aquesta esmena
pretén poder complir també el compromís, encara que oficiós,
del Govern de les Illes Balears que va contreure amb la
comunitat balear a Cuba quan es va comprometre a rehabilitar
l'edifici del Centre balear a Cuba en el moment en què per part
del Govern de Cuba se'ls fes lliurament d'aquest edifici. Sembla
que aquestes gestions estan molt avançades, per tant, el que
correspondria, el que seria lògic, seria dotar el pressupost d'una
partida que permetés assumir també aquest compromís del
Govern.

I per acabar, el 07% dels pressuposts destinats al tercer
món. Recordar que des del debat de pressuposts de l'any
passat el Govern té el compromís d'arribar al 07 dins la
legislatura, però al ritme que anam em tem que no hi
arribarem. Si enguany arribam a 210 milions ens quedam
encara per davall el 03, per tant, seria necessari accelerar el
ritme perquè si no acabarà la legislatura i no s'haurà pogut
complir el compromís. I tanta sort de l'esmena que ha
presentat el Grup Popular, perquè si no el pressupost creix
respecte de l'any passat i si no s'hagués augmentat el
percentatge no només no hagués crescut o no s'hagués
mantengut, sinó que hagués disminuït. Per això la nostra
proposta que s'incrementi fins arribar a 510 milions de
pessetes perquè es pugui acomplir el compromís del
Govern. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Popular, per fixar la posició, la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
anunciar que el nostre grup parlamentari respecte d'aquest
conjunt d'esmenes parcials presentades a la secció de
presidència, a 5 d'elles proposarem una transacció, a veure
si els distints grups l'accepten; i a la resta, doncs el nostre
vot seria negatiu quant a la seva aprovació. Intentaré, d'una
manera bastant ràpida, fixar postura respecte d'aquestes
esmenes.

Respecte a disminuir l'aportació al Consell Assessor de
Ràdio i Televisió Espanyola, i que hi ha, aquí es proposa
una reducció en 5 milions de pessetes, hi havia esmenes
d'altres grups que anaven en el sentit contrari, d'incrementar
les partides o les dotacions econòmiques per al Consell
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola. Nosaltres creim
que amb la dotació que hi ha en aquests moments en els
pressuposts, podria ser més àmplia, però que és suficient i
creim que no es pot reduir aquesta partida en tant que si es
fes així no podria complir amb les funcions que té
encomanades el Consell Assessor de Ràdio i Televisió
Espanyola.

Respecte a què les ajudes que es donen als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana s'ampliïn a altres ajuntaments, el
nostre grup creim que tots aquests ajuntaments que estan a
la Serra de Tramuntana tenen unes característiques molt
especials, són municipis petits, són municipis que tenen
pocs habitants, que tenen un pressupost molt reduït i que a
determinats mesos d'estiu tenen una pressió turística molt
forta, molt important i que les seves infraestructures han de
donar abast a tot un conjunt de població turística, i que amb
els seus pressuposts, amb els seus recursos limitats no
podien fer front; i en aquest sentit el Govern balear ha posat
en marxa un decret, una sèrie d'ajudes per intentar que
aquests municipis petits que tenen un valor paisatgístic molt
important i que a nivell turístic són molt visitats, doncs
puguin tenir uns serveis adequats per a població turística. I
que no es poden aquestes ajudes traslladar o ampliar a altres
municipis de Mallorca o a les Balears perquè no tenen
aquestes característiques tan especials que suposen els
municipis de la Serra de Tramuntana.
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Respecte a l'esmena 6783 d'Esquerra Unida, li proposaria al
Sr. Portella una transacció en el sentit següent: vostès ens
demanen 100 milions de pessetes per a l'adquisició de patrimoni
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, ens proposen la
partida d'alta a Presidència, a la secció 11, i la baixa a la secció
17 que crec que és la Conselleria de Foment; i nosaltres li
proposaríem una transacció que fos una esmena d'afectació, per
100 milions de pessetes també, és a dir que l'objectiu que el
Govern a l'any 97 compri patrimoni a les illes de Menorca i
d'Eivissa es veuria complert, i és una afectació a la secció 15,
que seria el centre de cost 15301, subprograma 443601 i
subconcepte 60000, una afectació de 90 milions de pessetes i una
altra afectació al centre de cost 15301, al subprograma 443601,
subconcepte 74005, de 10 milions de pessetes; és a dir que en
conjunt l'any que ve destinaria 100 milions de pessetes a
l'adquisició de patrimoni a les illes de Menorca i d'Eivissa, i
proposaríem aquesta transacció a veure si l'accepten.

Després ens presenten una esmena per a adquisició
d'instal•lacions militars per valor de 500 milions de pessetes.
Nosaltres fa poc temps vàrem tenir aquí en el Parlament un debat
sobre aquesta qüestió i la postura del Grup Parlamentari Popular
era clara, a mesura que el Govern vagi desafecti diverses
instal•lacions nosaltres mirarem, intentarem negociar i xerrar a
veure si són de l'interès del Govern, a veure a quin preu o si dins
els recursos pressupostaris del Govern balear es pot adquirir
aquest determinat patrimoni. Però en principi no acceptarem si
l'esmena en concret deia dia 1 de gener del 97 destinam 500
milions de pessetes a instal•lacions militars, no s'acceptarà
aquesta esmena; però això no vol dir que si durant l'any que ve
es desafecten determinades instal•lacions tal vegada es pugui
arribar a un acord.

A l'esmena que fa referència a la restauració del Castell
d'Eivissa, 100 milions de pessetes, dir que aquí nosaltres no
acceptarem aquesta esmena però que hi ha un compromís i hi ha
la intenció per part del Govern balear que l'any 97 es començaran
i es posaran en marxa diverses partides pressupostàries per fer el
que és la restauració del Castell d'Eivissa.

I per acabar, Sr. President, dir que proposaríem una
transacció, millor, ajuntaríem o agruparíem l'esmena 6819
del Grup Mixt, l'esmena 6706 del Grup d'Esquerra Unida,
l'esmena 6345 del PSM i l'esmena 6615 del Grup
Parlamentari Socialista, les agruparíem totes aquestes
esmenes que fan referència a incrementar la partida del 07
i proposaríem una transacció per incrementar aquesta
partida pressupostària amb 40 milions de pessetes. I així ens
quedaria que en pressupost inicial hi havia una partida de
160 milions de pessetes, amb una esmena presentada pel
Grup Parlamentari Popular a la fase de ponència es va
aprovar incrementar aquesta partida amb 50 milions de
pessetes, amb la qual cosa ja hi havia una partida de 210
milions, i ara en aquests moments proposaríem una
transacció d'incrementar amb 40 milions més les ajudes que
es destinen al 07% amb temes de cooperació per al
desenvolupament. Amb la qual cosa quedaria als
pressuposts de l'any 97 una xifra global de 250 milions de
pessetes, amb la intenció de cara a un futur intentar complir
al final de la legislatura l'objectiu de destinar el 07%. I per
la nostra part res més, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Jo demanaria en aquest moment que hi
hagués el màxim d'atenció per part de tots els portaveus i
diputats quant al tema de les transaccions i atesa la
complexitat d'aquest debat i d'aquest seguiment en les seves
esmenes, jo demanaria que es presentassin totes per escrit,
després a efectes de votació, primera qüestió; que diguessin
clarament quina esmena es transacciona i amb quines
partides s'afecten. En qualsevol cas, aquesta presidència
amb tot el seguiment el que sí ha pogut quedar clar i
començarem per la darrera, que tal vegada seria la que
afecta els quatre grups a la vegada, és la que fa referència al
07, que és l'esmena 6819, 6706, 6345 i 6615, on es vol
presentar aquesta transacció incrementant la dotació d'ajuda
al tercer món amb 250 milions de pessetes, total 250 milions
de pessetes. Fer constar que perquè una transacció sigui
acceptada ha de ser acceptada per tots els portaveus.
Aquesta que queda concretada amb aquests termes, l'altra ja
es veurà després, aquesta es considera que es pot acceptar.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, demanaríem si es pot fer un recés de tres
minuts per poder-ne parlar els diferents portaveus. Amb tres
minuts n'hi hauria prou.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, jo, en aquest moment suspendré la sessió per 5
minuts, perquè tractin totes les transaccions que s'hagin de
fer, perquè si no a cada debat estarem igual i serà
impossible fer el seguiment del debat i acabar amb les hores
que estaven previstes. Les d'aquest debat i les que venguin
després, perquè si no és impossible.

EL SR. ORFILA I PONS:

Una qüestió d'ordre, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Anem a veure, el que no podem fer és introduir modificacions
a l'hora de la tramitació dels pressuposts presentant transaccions
que no venguin perfectament detallades a aquesta presidència,
perquè si no aquesta presidència haurà de fer aplicació del
reglament i no les podrà acceptar, ja directament la presidència.
Per tant, jo deman al Grup Parlamentari Popular que la proposta
de transacció sigui presentada a la Mesa del Parlament i que, en
tot cas, abans de passar a la votació es tornarà a fer referència,
tothom ja tendrà la informació i es demanarà en aquell moment
si s'accepten o s'accepten les transaccions que es proposen a cada
debat. Però es farà a l'hora de la votació. Moltes gràcies.

Passam al debat número 5. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Així es farà.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més remei que es faci així. Passam al debat número
5 que és de globalitat, agrupació dels programes de seguretat i
protecció social, promoció, que són els 3131, 3141, promoció
social 3231 i 3232, atenció i servei al ciutadà 4631 i secció 75,
Institut balear d'afers socials. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida hi ha presentades les esmenes, per favor, per
favor, deman silenci per fer el seguiment de les esmenes que han
de debatre. Com que no hi ha votacions, si qualcú ha de fer
qualque negociació té prou espai fora de la cambra per a no
interrompre el debat normal d'aquesta sessió.

Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida són: 6798, 6797, 6799, 6708, 6709, 6705, 6707, 6693,
6789, 6795, 6790, 6794, 6796, 6791, 6792, 6793, 6786, 6788,
6787, 6785 i 6800. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Farem la màxima via possible. Les tres
primeres parlen del traspàs de cadascuna de les escoles infantils,
encara dins els pressuposts del Govern balear en els consells
insulars respectius, sabem que ha de tenir una altra tramitació en
aquest sentit, però és una esmena que vol significar el cas que
encara es planteja en els pressuposts inicials per a enguany i la
necessitat d'avançar en la transferència d'aquestes escoles
infantils als consells insulars de Menorca i Mallorca que és on
estan radicats.

També una altra de 80 milions per transferir als consells
insulars una partida suficient per incrementar l'abast i consolidar
el Pla de prestacions socials bàsiques als municipis, que és un pla
nacional però que s'ha de veure més reforçat des dels pressuposts
autonòmics, de la Comunitat Autònoma.

També 431 milions, que és una altra esmena que consideram
bàsica per donar resposta a les situacions de pobresa i
exclusió social en una comunitat amb una alta renda però
amb una malíssima distribució d'aquesta renda i que puguin
dur a terme programes d'inserció social, centres d'acollida,
prestacions bàsiques i prestacions econòmiques del tot
necessàries.

També hi ha una altra esmena de 50 milions de pessetes
per crear un nou programa per desenvolupar un pla
d'integració de la immigració a les nostres illes.

Una altra qüestió és ampliar amb 25 milions una previsió
inicial de 14 per al Pla d'integració gitana que és un pla de
caràcter nacional que es traspassa a la Comunitat
Autònoma, nosaltres trobam que s'ha d'ampliar amb aquests
25 milions de pessetes, però també s'ha d'ampliar
territorialment i no afectar només a Palma i a Eivissa, els
centres on s'actua, sinó definir un abast global a les nostres
illes.

Una altra esmena que presentam, 207 milions de
pessetes, també és per passar als consells insulars la gestió
dels centres de tercera edat cap a l'administració més
pròxima, centres que avui encara estan gestionats pel
Govern balear.

L'esmena 6789, Sr. President, 6789, la retiram. 

Passam a la 6795 que és la que ve a continuació, és per
ampliar l'ajut, per ampliar la participació del Govern, els
punts i oficines d'informació juvenil que hi ha establerts en
convenis amb els ajuntaments, que són convenis amb una
discrecionalitat absoluta, molt diferents uns dels altres, amb
ajuntaments que han d'aportar més i altres més afavorits. Per
altra banda, situacions que obliguen als ajuntaments a dur
tot l'esforç d'aquests punts i oficines d'informació juvenil,
trobam que el Govern també s'ha d'implicar més.

Una altra qüestió és el traspàs de la gestió de les
instal•lacions juvenils als consells insulars, que es presenta
en una altra esmena.

Una altra esmena de 20 milions de pessetes per afectar
la partida perquè s'estableixin convenis per crear escoles de
monitors juvenils a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, de forma consolidades, per afavorir aquesta
pràctica en aquestes illes.

També demanam, una altra esmena senzilla, però que
representa un increment del cent per cent de la partida que
es destina al Consell de la Joventut de les Illes Balears. La
importància del Consell, com ja han dit a anteriors
intervencions, és clara i trobam que s'ha de veure ampliada
en un cent per cent en els pressupostos de la Comunitat
Autònoma. També nosaltres posam, en aquest punt, la
inversió per a la rehabilitació del Torretó, que altres grups
han presentat amb una esmena en un moment anterior, no
repetiré el debat que han tengut els altres grups, amb els
quals estam ben d'acord.
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Una altra esmena és d'afectació, no tant per a la realització
d'un estudi sobre joventut, ja s'ha anunciat que es faria, sinó per
la seva adhesió i àmplia divulgació que trobam que és important
i que els pressupostos ho han de preveure.

Una altra afectació són 5 milions per a la realització, dins
l'àmbit juvenil, de campanyes contra el racisme i la xenofòbia
que tendrien com a missió recuperar les campanyes fetes durant
l'any 95, dins el marc d'unes campanyes europees, que van
minvar i varen desaparèixer, trobam que és prou important
mantenir-les com una forma ja consolidada i anual d'actuació en
els àmbits juvenils.

També una altra esmena de 20 milions de pessetes, per arribar
a acords amb els ajuntaments i consells insulars per la creació, ja
entrant en mesures concretes del Pla de la dona, per a l'inici de
creació d'una xarxa (...) d'igualtat d'oportunitats per les dones,
atesa la importància del treball de carrer, quan es va presentar
esmena en el segon pla, es va refusar, però trobam que ha de ser
present en aquest pressupost.

També la transferència als ajuntaments per programes
d'igualtat, en matèria d'igualtat d'oportunitats per les dones.
També una dotació inicial de 5 milions de pessetes per al Consell
de les Dones de les Illes Balears. Altres iniciatives, via esmena,
per actuacions en el segon pla d'igualtat per les dones, com seria
la creació del telèfon de la dona de caràcter gratuït, no com a
substitució del contacte presencial i personal, sinó com una
actuació d'urgència que no pot ser substituïda pel 012 o pel
servei del SIAC, el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà,
sinó que ha de ser especialitzat i molt concret.

Per últim, una partida oberta per finançament d'accions del
segon pla, 250 milions de pessetes, molt més modesta que els
1.000 milions de pessetes, però trobam que valen més 250
milions coneguts i observats que no 1.000 milions desconeguts
i (...).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, hi ha les esmenes 6348, 6316, 6349, 6271,
6351, 6352, 6353, 6355, 6356 i 6354. Per fer la seva defensa, té
la paraula la Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
La defensa de les esmenes que ha presentat el nostre grup, el
Nacionalista-PSM, es basa en la defensa de l'estat del benestar.
L'entenem des del punt de vista que totes les administracions
públiques han de compensar, o haurien de compensar les
desigualtats socials que pateixen diferents sectors de la nostra
societat. Aquest és el resultat de l'esmena 6316, on demanam un
increment de l'aportació del Govern al Pla de suport (...) social.

L'esmena 6349, d'afectació, exigim o demanam la
previsió al Pla gerontològic de la construcció de centres de
dies per assistits, diferenciats dels clubs de tercera edat.
Aquests centres de dia són llocs que donarien cobertura a
una demanda social ja que es fa necessària la creació
d'aquests centres pel fet que persones majors, que no es
puguin valer per elles mateixes per sofrir unes discapacitats
físiques, puguin tenir uns serveis socials durant tota la
jornada laboral, per causes familiars aquestes persones
puguin quedar desateses. Som conscients que aquests
centres de dia suposen una dotació de recursos econòmics
més elevada que els clubs de tercera edat perquè cal dotar-
los de professionals sanitaris, però si defensam l'estat del
benestar cal invertir no només en infraestructura material,
sinó també en infraestructura humana com són els nostres
padrins i padrines.

Les esmenes 6351, 6352 i 6353 són en el mateix sentit
ja que proposam o demanam que es doni prioritat al
programa de promoció i serveis per a la joventut a les
activitats dirigides a joves de minories ètniques o
immigrants, col•lectius als quals cal donar suport per a la
seva integració en la nostra societat, als joves i a les al•lotes
que es trobin en factors de risc social i campanyes
informatives sobre la prevenció de les drogodependències,
especialment sobre les anomenades drogues de disseny, ja
que segons les dades estadístiques, l'augment del consum
d'aquestes drogues a les nostres illes és alarmant. Com
vàrem poder analitzar en el projecte del Pla de salut no es
tenia previst actuar en aquest concepte, esperem que se
solucioni en el Pla de salut que debatrem als altres mesos.

L'esmena 6348 és per donar compliment a la Llei d'acció
social del 87 i transferir als consells insulars competències
d'acció social, també la concreció de l'aportació del Govern
de les Illes Balears als diferents consells insulars.

L'esmena 6271, Sr. President, la retiram, si és possible,
l'esmena 621 la retiraríem.

Les esmenes 6355, 6356 i 6354 afecten al segon pla
d'igualtat de la dona. Aquestes esmenes tenen com a
finalitat donar a conèixer les activitats que es desenvolupin
d'aquest pla, del segon pla, demanant també un seguiment
d'aquestes activitats i l'aprofitament de la infraestructura que
estigui a les corporacions locals, als ajuntaments, per
apropar als ciutadans i ciutadanes les actuacions i
programes que es durien a terme en aquest segon pla
d'igualtat de les dones.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Queda retirada l'esmena
6271. Moltes gràcies.
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Passam a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, que són 6583, 6584, 6522, 6631, 6639, 6640, 6471,
6472, 6613, 6492, 6614, 6610, 6611, 6612, 6631, 6473, 6642,
6643, 6644, 6646, 6490, 6585, 6645, 6588, 6651, 6544, 6545,
6547, 6652, 6546, 6590, 6491, 6444, 6548, 6578, 6650 i 6591.
Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Fa un moment, la Sra. Salom parlava sobre les esmenes a la
totalitat a la secció no acabaven d'estar fonamentades que, en
definitiva, eren matisos. M'agradaria dir al grup que dóna suport
al Govern que 37 matisos de bastant envergadura econòmica són
una vertadera esmena a la totalitat, són 37 matisos i molt més
que 37 matisos.

Pretenem, amb totes aquestes esmenes, que pràcticament
quasi la totalitat de les diferents partides d'aquesta secció 11,
àrea social, sofreixi canvis en profunditat. Seríem partidaris de
l'existència d'una conselleria de benestar social, però, això sí, que
tengués una data de caducitat, tal dia, tal mes, tal any, aquesta
conselleria queda dissolta perquè les seves competències han
passat als consells, això seria realment el més correcte, però això
no és així. S'ha posat acció social dins l'àrea de Presidència, dins
la Conselleria de Presidència, però això no ha duit un vertader
increment de les partides perquè crec que estam jugant amb una
política molt hàbil. Tota qüestió es projecta cap al futur, 3.000
milions per a la dona, però quan?, més envant, arribarem al 0,7%
quan acabem la legislatura. Miri, m'ha semblat una mica, -per
això hi ha totes aquestes esmenes-, a la tàctica que feia l'església
a altres temps, si fas tal cosa, si reses un parenostre o una
avemaria a tal sant, tants de dies d'indulgència, però clar, el
compte corrent de les indulgències no s'acabava mai, i el compte
corrent del futur tampoc no s'acaba. Per tant, nosaltres no volem
esperances, no són expectatives d'indulgències, sinó que volem
pressupost. De què volem pressupost?, volem pressupost de tota
una sèrie d'àrees que, realment, estan mal dotades.

Pas per sobre la transferència perquè crec que és una cosa
acceptada per tothom, que determinats centres assistencials,
pàgina 111, de Mallorca i de Menorca, han de passar al consell
insular i, finalment, alguns d'ells o tal vegada tots han de passar
als ajuntaments respectius. Una altra cosa és la necessitat, per
exemple, de dotar tots els municipis d'Eivissa i Formentera
d'escoletes infantils, tots no en tenen, en falten a Santa Eulàlia,
a Sant Antoni, a Formentera, es proposen 25 milions de pessetes
a cadascun d'aquests municipis per atendre un servei que, en
aquests moments, no està cobert. Com exemple de falta
d'actuació vertadera, els voldria posar l'exemple de l'esmena
6471 que proposa 50 milions de pessetes en el tema del Pla
d'integració gitana. Quantes vegades no ens hem reunit en
aquesta ciutat, a Palma, amb el tema de la problemàtica gitana?,
quan hi ha problemes, quan hi ha problemes de temporers ens
crida el batlle alarmat per veure si, entre tots, podem donar la
imatge d'unitat davant una problemàtica, però no tenim cap pla
d'actuació. Si feim un pla d'actuació i no el dotam
econòmicament, de què ens serveix? Manejam els 14 milions de
pessetes del Pla nacional d'integració gitana, però no en posam.
En conseqüència, aquí es proposa l'elaboració d'un pla i que es
doti en 50 milions de pessetes. En definitiva, el pressupost és el
retrat de la vertadera política, si no hi ha pressupost, hi haurà
molt retòrica parlamentària, més o manco hàbil, però la realitat
no existirà. No hi ha una actuació en aquesta matèria, no volem
més actuacions puntuals, volem un pla d'integració gitana amb
una dotació de 50 milions, que no és massa, la problemàtica,
quan ens reuníem a l'ajuntament de Palma tantes vegades, veim
que efectivament falten actuacions.

Un altre exemple de la falta de política és el tema de la
immigració. Es va aprovar aquí una proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista, vàrem aconseguir l'acord del
Grup Parlamentari Popular, que a final del mes de juny del
1997 tendran un pla integral d'atenció a la immigració
internacional. Ens abrigam abans de ploure, perquè la
dimensió de la nostra immigració internacional encara és
relativament petita, controlable i integradora. Molt bé, i si
el darrer dia de juny tenim el pla dins aquest parlament, fins
i tot aprovat, quin pressupost tenim per donar-li suport? És
per això que nosaltres proposam que aquest pla, en el
moment que estigui en aquest parlament, esperem que
aprovat, dins el primer semestre del 97, tengui una certa
dotació econòmica, estam parlant de 30 milions de pessetes.
Aquests 30 milions són la dimensió real de l'atenció a la
immigració. Si aprovam un pla d'atenció a la immigració
sense pressupost és un document purament retòric que no té
una dimensió real.

Un altre tema, el suport transitori comunitari, 110
milions de pessetes per a totes les Illes Balears. Amb aquest
nivell, el suport transitori comunitari, salari social o renda
mínima d'inserció, el que li vulguin dir, no es pot dur més
enllà que la franja pròxima quasi quasi a la marginació, amb
molts controls i, per tant, no acaba de complir l'objectiu pel
qual, en principi, va ser plantejat. Creim que també ens hem
de situar en el 0,7% en aquesta qüestió, ens hem d'anar
pràcticament a uns 500 milions de pessetes, en aquest cas
entre consell i entre Comunitat Autònoma, i disposar d'uns
recursos suficients perquè el salari social, renda mínima
d'inserció o suport transitori comunitari agafi una vertadera
dimensió real que, en aquests moments, no té.

Un altre tema que crec que és bastant greu. Hem
d'atendre a la marginació. Saben perfectament, els mitjans
de comunicació han anat plens, que a Mallorca tenim una
sèrie de centres conveniats d'atenció a la marginació.
Conveni amb la Sapiència que du l'Hospital de Nit, Can
Palerm i Son Ribes, es proposa una partida de 100 milions
de pessetes. Projecte Home Lliure que du el centre Puig dels
Bous, es proposa una aportació de 25 milions de pessetes,
i el centre de Sa Placeta, que du la Creu Roja Espanyola, 25
milions. Diran que és molt, no, aquests 150 milions que se
sumen significarien que, per primera vegada, les institucions
públiques, entre elles el Govern balear o la principal el
Govern balear, afronten que si volem tenir serveis d'atenció
a la marginació s'han de pagar al cent per cent, perquè sinó
no es poden conveniar degudament i el resultat és la situació
que hem viscut, no es pot conveniar, en aquests centres hi
ha unes actuacions, -avui mateix tornarà sortir una altra
informació a uns dels mitjans de comunicació-, i trobam
unes situacions més pròpies d'un element tercermundista
que no de la primera comunitat autònoma en renda per
càpita d'Espanya i una de les que maneja una renda
important dins Europa.
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Hi ha tota una sèrie d'esmenes però tenc el llum vermell i no
em puc allargar, però deixi que faci una petita referència. Hi ha
una sèrie d'esmenes que plantegen l'àrea de Tercera Edat, una
altra sobre els discapacitats, una sobre el tema de la Sida que es
podria ubicar, perfectament, a la secció de Sanitat i altres que fan
referència a Joventut i a la Dona. Parlam de Tercera Edat de
veritat, perquè aquí ha resultat que el Grup Socialista ha
observat, concretament aquest diputat, que és molt estimat com
a gestor d'unes determinades competències a una altra àrea, però
el que jo voldria és que ens estimassin més i aprovassin aquestes
esmenes que fan referència a reforma i a ampliació de la Llar
d'ancians de Palma, 20 milions, la construcció del centre de dia
a Llucmajor, 50 milions, la residència del Consell Insular de
Menorca, 41 milions, el centre de tercera edat el Migjorn,
30.200.000, el centre de tercera edat Es Castell, 40 milions, la
residència d'Alaior, 160 milions i la remodelació de la residència
Trepucó, 40 milions. Això és política social de veritat i no la
política dels balls i arrossos bruts i altres que veig que
reivindiquen molt per allà. Jo els voldria fer, -acabaré amb una
broma, Sr. President-, aquestes famoses competències que vostès
tant lamenten i, tal vegada, la Sra. Salom pot tornar lamentar que
hagin fuit de les meves mans, jo els diria que són unes
competències quasi gastronòmiques, se situarien entre 300 i 4000
arrossos bruts cada any, cosa que un diabètic com jo no pot
resistir, i difícilment pot resistir una presidenta sense passar de
tenir un perfil semblant a Naomi Campbell sense acabar, al cap
de l'any o la temporada, a la venus de (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, Grup Parlamentari
Mixt?, no hi ha ningú. Grup Parlamentari Popular?, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
fixar la postura respecte a aquest conjunt d'esmenes presentades
pels distints grups. En primer lloc, farem referència a un conjunt
d'esmenes referides a les escoletes dels nins petits. Aquí hi ha
tres o quatre esmenes que pretenen traspassar l'escola infantil de
Borja Moll, l'escola infantil Magdalena Umbert, i una escola
Verge de la Salut de Palma, del Govern balear als consells
insulars. He de dir que, en aquests moments, via pressupostària,
no és el moment oportú, legalment no és possible fer-ho,
traspassar aquestes competències als consells insulars, però que
la voluntat política del Govern balear és que hi ha el compromís
de dur aquest tema a la Comissió Tècnica Interinsular i, en els
pròxims mesos, fer efectiva aquesta transferència als distints
consells insulars de les escoles infantils, no a aquestes esmenes,
però amb l'esperit i amb la intenció hi estam totalment d'acord.

Respecte a l'esmena 6522 del Grup Parlamentari
Socialista, volíem presentar o proposar una transacció que
tot d'una que acabi aquest debat la passarem a la presidència
per escrit respecte a inversions a la residència geriàtrica de
Felanitx. El PSOE ens demana una alta la secció de
Presidència de 50 milions de pessetes i una baixa a distintes
partides de la secció 11 i de la secció 14 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda. El nostre grup proposaria al Sr. Pons
una transacció que fos una afectació a la secció 75, Institut
balear d'afers socials, seria centre de cost 75101,
subprograma 313401 i subconcepte 6220, una afectació de
50 milions de pessetes. I també, l'altra esmena que hi ha
referent a la construcció del centre de dia de Llucmajor,
l'esmena 6631 del Grup Parlamentari Socialista, que ens
demanen que es construeixi aquesta residència per un valor
de 50 milions de pessetes a Llucmajor, ens proposen l'alta
a la secció 11 de Presidència i la baixa a la secció 31,
nosaltres proposaríem igualment una afectació en el centre
de cost 75101, en el subprograma 313401 i subconcepte
62200 per valor de 50 milions de pessetes. Aquestes dues
esmenes nosaltres les transaccionaríem i si vostès hi estan
d'acord s'aprovarien en el Plenari.

Pel que fa a l'esmena 6793, del Grup d'Esquerra Unida,
fer una campanya de 5 milions de pessetes per foment de la
tolerància i fer campanyes contra el racisme i la xenofòbia,
el nostre grup votarà afirmativament aquesta esmena perquè
creim que és important que des del Govern balear es facin
campanyes informatives i de conscienciació de tots els
nostres ciutadans per evitar que hi hagi les discriminacions
que en certs moments es poden produir.

I pel que fa a l'esmena 6353, del Grup Parlamentari
PSM, de destinar una campanya de 2 milions de pessetes
per a campanyes informatives sobre la prevenció de les
drogues, especialment les drogues de disseny, vull dir que
el nostre grup també votarà afirmativament aquesta esmena.
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I a la resta, el nostre grup votaria en contra. Nosaltres creim
que Presidència, amb un pressupost de 6.000 i busques de
milions de pessetes té uns objectius molt clars, que s'han marcat
tota una sèrie de prioritats, una sèrie d'actuacions, d'inversions i
de subvencions que intenten donar complida resposta a tots els
objectius que s'ha marcat aquesta conselleria, que moltes de les
esmenes que s'han plantejat els distints grups creim que estan
contingudes, ja, en les distintes partides pressupostàries de la
Conselleria de Presidència, que moltes de les esmenes que hi ha
aquí de construir un centre de tercera edat a tal municipi o a tal
altre moltes d'aquestes actuacions, que venen en els pressuposts
quantificades, ja estan contemplades en distints plans 10 de la
Conselleria de Presidència, que al llarg de 10 anys s'aniran
construint un caramull de centres de tercera edat, construint tota
una xarxa a tots els municipis de Mallorca, i en tot un conjunt
d'esmenes presentades a campanyes informatives i posar en
marxa determinats programes del II Pla de la dona, vull dir que
la majoria d'aquestes esmenes no es poden acceptar perquè en el
Parlament, fa uns mesos, vàrem discutir aquest II Pla d'Igualtat
de la dona, que hi ha tota una sèrie de prioritats dins l'any 1997,
que entre les distintes conselleries s'hi destinen uns 1.000 milions
de pessetes i que totes les actuacions que moltes vegades aquí es
contemplen el Govern ja les té previstes i planificades en
distintes conselleries del Govern i que creim que serà al final del
97 quan haurem de passar comptes per veure si tots aquests
objectius s'han complit.

I respecte a les esmenes de joventut, vull dir que no les
donarem suport ja que creim que el Govern ha fet un esforç
important per passar, de l'any 96 a l'any 97, a triplicar les ajudes
que reben les distintes associacions juvenils, és a dir, que del 96
al 97 s'han triplicat les quanties, les partides, els doblers que el
Govern balear destina als nostres joves de les nostres illes i, en
aquest sentit, votarem en contra d'aquest conjunt d'esmenes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al debat número 6 de
totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme i empresa pública
Ibatur. Per fer la defensa de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la 6281 i la 6364, té la paraula
el Sr. Antoni Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un any
més ens trobam davant els pressuposts de la Conselleria de
Turisme i hem de manifestar que no hi trobam grans diferències,
en aquests darrers anys. Com ja vàrem manifestar a la Comissió
amb el conseller, això havia de ser així perquè és la continuïtat
d'un govern al qual dóna suport el Partit Popular. Hem de dir, i
això ho volem manifestar, també, que no estam d'acord amb els
criteris d'ordenació de l'oferta turística ni amb la promoció que
avui se'ns presenta. Jo diria que ens trobam davant una manca de
política turística pels temps que corren o, almanco, si això ho
troben massa fort, d'una manca de política agosarada per
plantejar-nos el futur turístic amb molta més esperança.

El nostre grup Nacionalista-PSM ve manifestant en
aquesta cambra que per competir dins el mercat actual no
n'hi ha prou incrementant la qualitat, que sens dubte hem
d'incrementar cada dia més. L'hem d'incrementar amb uns
millors serveis però també formant i reciclant els nostres
treballadors, protegint molt més el nostre medi ambient i
donant més importància als aspectes socials, esportius,
culturals, etc. Encara que darrerament podria semblar que
aquesta era la política prevista pel Govern, quan observam
i estudiam el pressupost veim com no reflecteix, com
desitjaríem, aquesta política turística que el nostre país
necessita en aquests moments. Estam acostumats a sentir el
Govern manifestar que ja es fa quan des de l'oposició es
plantegen propostes turístiques concretes i durant aquest
anys se n'han plantejades bastants. El que el nostre grup
voldria sentir del Govern és el ja està fet, qualque vegada
voldríem sentir aquestes paraules, però almanco podríem
veure els resultats. 

Ens trobam davant un pressupost que, si com diu el
conseller, es vol continuar fent tot el que ja es fa, la
promoció cap a un turisme d'hiver que pel nostre grup és un
dels fets importants i que ens preocupa més, quedarà una
vegada més fora dels objectius que, com dic, haurien de ser
prioritaris o, almanco, s'haurà d'escatimar en tot el que es fa,
perquè el pressupost, més o manco, és el mateix. No podem
oblidar que aquestes illes foren pioneres en aquest turisme
que avui, malgrat això i malgrat el clima que tenim, ens
hem deixat llevar passant a una desertització per tancament
d'establiments hotelers i de molta oferta turística tancada
durant l'hivern, amb els greus problemes que això suposa,
tant socials com econòmics. Sentim, un any més, que es vol
lluitar contra l'estacionalitat, i no dubtam que hi pugui haver
certes intencions de fer-ho, però també haurem de
reconèixer que els diputats que fa estona que tocam, en
aquesta cambra, els temes turístics, fa molts d'anys que
sentim la mateixa cançó. Llavors, ens hagués agradat més
trobar dins els pressuposts, ja partides concretes que, de
qualque manera, no és que no n'hi hagi, però no
suficientment desenvolupades per poder tenir concretada
una política en aquest sentit.

No trobam, per exemple, accions decidides i combinades
per arribar a consolidar aquest producte, sinó tan sols
trobam intencions. Tampoc no trobam una política clara i
decidida cap a nous mercats ni cap al mercat de l'esport
cultural, alternatiu, que encara minoritari és per al nostre
grup potencialment molt important.

Amb poques paraules, veim que manca dins el
pressupost de la Conselleria de Turisme, com a anys
passats, una política turística clara de cap a l'hivern. Com he
dit, és un dels temes importantíssims per al nostre grup que
no acabam de veure clarament dins el pressupost. Notam
també a faltar dins aquest pressupost una preocupació que
des del Grup Nacionalista-PSM plantejam des de sempre en
aquest parlament; on són els factors limitants al creixement
turístic? Podríem retreure el Poot, podríem retreure moltes
coses però no n'hi ha prou, per al nostre grup, i ho hem de
dir clarament, el conseller discreparà, però per això també
estam a partits diferents, per al nostre grup, almanco amb
aquests factors que sempre hem demanat, trobam que no
n'hi ha prou amb la política actual de la conselleria.
Continuam, a pesar d'algunes velles paraules, com dic, que
de tant en quan sentim del Govern, amb una política, jo
diria, continuista, de sempre, consumim més territori,
saturam el mercat, cream noves ofertes sense determinar cap
tipus de mesura per a l'estalvi d'aigua, cosa molt important
per a nosaltres, i oblidam massa vegades també els temes
ambientals.
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Des del Grup Nacionalista-PSM no creim que amb aquest
pressupost es doni la importància que per al futur de les nostres
illes ha de tenir el turisme. El camí i mesclant amb el camí de la
promoció, amb altres esmenes presentades, veurem les
intencions del nostre grup per on ens agradaria que anàs la
promoció, però creim que amb aquest pressupost no hi podem
estar d'acord, i no hi podem estar d'acord com manifestam perquè
és un pressupost vist des d'un punt de vista que no és el del Grup
Nacionalista-PSM; i encara que realment es vulguin fer coses, el
gran dubte que tenim és poder fer moltes d'aquestes coses que
hem sentit diferents vegades al conseller i també poder fer tot el
que fèiem. Creim que el pressupost no dóna per tant, per tant
nosaltres presentàvem aquesta esmena a la totalitat. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista número de registre 6654 i 6661 té la
paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presentam aquestes dues esmenes a la
totalitat dels pressuposts de la secció 12, la Conselleria de
Turisme i a l'empresa pública Ibatur, perquè entenem que són
uns pressuposts que no responen a les necessitats actuals del
sector, no afronten les actuacions de futur necessàries i, per altra
banda, hi ha una clara contradicció entre els objectius que diuen
perseguir i els fons econòmics que tenen prevists destinar-hi per
obtenir aquests objectius.

Sota el nostre entendre, són uns pressuposts que no prioritzen
les actuacions, no fan una anàlisi profunda dels problemes que
pateix el sector turístic de les nostres illes, i el Govern es
contenta duent a terme una política continuista, poc innovadora
que no respon a les necessitats ni als reptes de futur que són
necessaris afrontar per tal de millorar la competitivitat de les
empreses i assegurar el manteniment i la millora de la qualitat
del sector de cara al futur.

Sembla ser que el Govern no és conscient del galopant
creixement d'altres mercats competidors que en tractar-se de
mercats emergents disposen d'establiments nous i moderns i la
inestimable competitivitat en els preus, fruit del seu baix poder
adquisitiu i el dunping laboral d'algun d'aquests països. Amb això
no volem dir que estam en contra del creixement i benestar
d'aquests països, però és evident que nosaltres, la nostra
comunitat, hem de lluitar per tal d'assegurar el futur del sector i
el benestar dels ciutadans de les nostres illes, i per aconseguir-ho
no ens queda altra via que millorar els establiments i els serveis
turístics; millorar i mantenir l'entorn natural i, com a tema
fonamental, mantenir l'activitat turística durant tot l'any.

Si bé tant a les compareixences en aquest parlament del
senyor conseller com amb declaracions als mitjans de
comunicació, sembla ser que tots estam d'acord amb les
necessitats i problemes que pateix el sector turístic, a l'hora
de la veritat, que són els pressuposts, no veim reflectida
aquesta inquietud, ni una voluntat clara per part del Govern
d'afrontar d'una forma decidida i valenta tots aquests
problemes i, sobretot, el de l'estacionalitat. Som conscients
de les dificultats que implica rompre aquesta estacionalitat,
també som conscients de les dificultats que implica fer
canviar la mentalitat de molts empresaris de la necessitat de
millorar i adequar els seus establiments per tal de mantenir-
los oberts durant tot l'any, però des del Grup Parlamentari
Socialista també som conscients i estam absolutament
convençuts que la lluita contra l'estacionalitat és l'única
alternativa que ens queda per fer front als problemes socials,
econòmics, professionals i fins i tot familiars que pateix una
part important dels ciutadans que treballen dins el sector de
les nostres illes.

Vull reconèixer com un fet positiu la creació del
denominat Grup d'estratègia contra l'estacionalitat i ho
volem fer perquè sempre hem defensat que la lluita contra
l'estacionalitat ha de ser compartida per tot el sector i així
ho hem practicat a tots els indrets on hem tengut
responsabilitats de govern; però dit això, fet aquest
reconeixement, no ens podem deixar de preguntar per quin
motiu aquest grup no havia estat convocat abans de
l'elaboració d'aquests pressuposts, quan encara podien ser
recollides algunes suggerències i destinar-los les seves
partides pressupostàries corresponents.

Tornant als pressuposts, hem de dir que tampoc no hi
veim cap mesura incentivadora ni cap partida per ajudar les
empreses del sector turístic per a la introducció de noves
tecnologies, per a la gestió, l'estalvi energètic i la
disminució de costs, sobretot durant l'hivern. Per altra
banda, recents estadístiques ens diuen que si bé a la nostra
comunitat han millorat les infraestructures públiques i
privades de les zones turístiques, les mateixes estadístiques
ens diuen que hi ha una gran manca de professionalitat pel
que fa a la part laboral; ja sé que em diran que l'Escola
d'Hostaleria, la Residència de Ca'n Picafort i els hotels
escola de Menorca i d'Eivissa solucionaran aquest
problema, però vull recordar que tot això són promeses que
ja ens feren l'any passat i que venien reflectides en la lletra
dels pressuposts del 96. I què han fet? Res, o quasi res, el fet
és que tot continua igual i en els pressuposts de l'any 97
vénen reflectits els mateixos objectius que en els
pressuposts del 96, i entenem que això no és seriós perquè
hem perdut un any amb un tema tan important com aquest.
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Tampoc no podem oblidar un tema tan important i necessari
com són les beques per als alumnes que cursen els seus estudis
a l'Escola d'Hostaleria i continuam amb les úniques ajudes i
incentius que donen unes quantes empreses privades i el
descompte a les matrícules per part del Govern, però a part
d'això no hi destinats ni un duro més, quan entenem que és
absolutament necessari habilitar una partida per ajudar
mitjançant beques a estudis a moltes famílies que enviarien els
seus fills a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de la Comunitat
Autònoma i no poden fer-ho perquè no poden fer front a les
despeses econòmiques que això significa, sobretot si són de les
illes menors.

Quant a l'esmena a la totalitat del pressupost de l'empresa
Ibatur, va en el mateix que la que acabam de defensar a la
totalitat de la secció 12. Consideram que els recursos que destina
la Conselleria de Turisme a promoció, a través d'Ibatur, no són
suficients per dur a terme una política de promoció d'acord amb
les necessitats i objectius que haurien de tenir per a les nostres
illes; ja no les que pogués tenir el Grup Socialista com a tal, sinó
fins i tot dubtam que amb aquests pressuposts es pugui acomplir
amb els objectius que es marca la pròpia conselleria per al 97.

Per altra banda, és un pressupost que com a principal objectiu
continua cercant l'augment del turisme de sol i platja i, si bé som
conscients que avui per avui no es pot descuidar aquest segment
de mercat, consideram que en aquests moments no hauria de ser
el principal objectiu de la promoció turística d'Ibatur, ja que
consideram que en una política d'ordenació adequada, amb la
creació d'infraestructures dirigides a captació de turisme de tot
l'any, tal com hem reclamat amb l'esmena a la totalitat d'abans,
la tasca de l'Institut de promoció hauria d'anar encaminada com
a objectiu ineludible a la captació d'un turisme amb més poder
adquisitiu, més respectuós amb l'entorn i sobretot amb el turisme
de mitja i baixa temporada, per intentar rompre la tantes vegades
dita estacionalitat.

Per donar suport a tot això s'haurien de dur a terme
campanyes específiques per intentar canviar la mentalitat als que
creuen que a les Illes Balears tan sols es poden fer vacances de
sol i platja. En aquests moments, en els països europeus hi ha
unes grans possibilitats de captació de turisme d'hivern, donat
que la capacitat econòmica de molts d'aquests ciutadans els
permet realitzar dues o més vacances durant tot l'any. I per altra
banda, sabem que de cada vegada és més habitual que divideixin
aquestes vacances amb dues parts, una d'estiu i una altra
d'hivern. També a l'Europa occidental hi ha un important mercat
d'altres segments de població, com són esportistes, congressistes,
tercera edat, minusvàlids, etc., que cerquen sobretot bon clima i
instal•lacions adequades; però per arribar a aquests sectors fan
falta més recursos econòmics, crear infraestructures adequades
a les seves necessitats i sobretot la voluntat del Govern per dur
a terme aquestes polítiques, cosa que amb aquests pressuposts no
veim per cap banda.

També consideram que l'Ibatur hauria de dedicar tots els
seus esforços a la promoció turística de les nostres illes, i
deixar per a altres departaments del Govern o de la pròpia
conselleria tasques com neteja, construcció
d'infraestructures, entre d'altres, que no són pròpies de
l'Institut de promoció, i l'únic que fan, sota el nostre
entendre, és provocar la pèrdua d'eficàcia i recursos
econòmics que creim que són necessaris per a la pròpia
promoció.

Des del Grup Parlamentari Socialista pensam que per
dur a terme totes aquestes polítiques, que consideram
absolutament necessaris, tant per al funcionament actual
com per asseure les bases de futur, que garanteixin la
continuïtat i la millora del sector, aquest pressupost, sota el
nostre entendre, hauria de canviar amb tres aspectes
fonamentals: primer, destinar-hi més recursos econòmics;
segon, canviar les prioritats i objectius dels mateixos, i
tercer, que aquests pressuposts contemplin com a principal
objectiu la promoció d'hivern i la creació d'infraestructures
adequades per donar suport a polítiques de rompre
l'estacionalitat. És per tot això i per entendre que aquests
pressuposts no acompleixen cap d'aquests objectius és per
la qual cosa que el Grup Parlamentari Socialista demanam
la devolució d'aquests al Govern. Moltes gràcies.

(El Sr. President del Parlament reprèn la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras, señores diputados.
Sr. Sansó, y de paso Sr. Marí, que estos presupuestos no hay
gran diferencia con presupuestos de otros años y que son
presupuestos continuistas, claro, claro que lo son, ya se lo
dije en la comisión, ya lo discutimos; porque mis
antecesores lo hicieron muy bien y que lo hicieron muy bien
no es una cosa que diga yo, que lo hicieron muy bien es una
cosa evidente: somos la primera potencia turística
prácticamente del mediterráneo en casi todas las cosas,
incluidos temas como los legislativos, los temas de
promoción, los temas de ordenación; hemos estado siempre
o casi siempre por delante de todos los competidores. ¿Y
qué quieren ustedes que ahora yo cambie la política
turística? Yo creo que precisamente una política turística de
éxito hay que mantenerla, y mi reto y la dificultad del
equipo actual de la Conselleria de Turismo es que
lógicamente los cambios que hay que introducir por la
dinámica de las cosas tienen que ser tales que permitan que
la Conselleria de Turismo, la promoción y la ordenación
turística de estas islas siga estando a la cabeza de los demás
destinos, otros destinos competidores del mediterráneo y de
todo el mundo; ese es el gran reto que tenemos
precisamente en la conselleria. Sería verdaderamente
pintoresco que ahora la Conselleria de Turismo decidiera
hacer una política distinta.
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Fíjense, si gobernaran ustedes no lo harían y ustedes lo saben
perfectamente, si gobernaran ustedes no lo harían, y a los hechos
me remito; porque ustedes me han hablado, el Sr. Sansó sobre
todo, me ha dicho que de alguna forma, en alguna medida, por
sus enmiendas se ve por dónde va su política turística, y yo le
digo, por sus enmiendas se ve efectivamente cuál es la política
turística que ustedes proponen. Quitando las enmiendas de puro
traspaso de cosas a los consells insulares, al de Mallorca y a los
demás, por ejemplo, ustedes quieren que los 1.100 millones de
pesetas dedicados a Plan Mirall, al segundo plan de
embellecimiento y a concluir el primer plan, el capítulo 6, en
definitiva, se traspase a los consells insulares; ustedes piden
también millones para oficinas de información turística en las
islas, que ya se traspasaron anteriormente; ustedes piden cientos
de millones para convenios con el Consell Insular de Mallorca y
con los otros consells insulares, pero quitando esas enmiendas,
que no suponen nada o no aportan ninguna novedad más que
decir que el dinero que el Gobierno quiere gastar en esto
pásenoslo ustedes a nosotros, pues quitando eso, la verdad es que
el resto de las enmiendas no demuestran que haya una claridad
de ideas ni de política turística muy distinta de la que tiene la
conselleria.

Tienen ustedes, eso, por cierto, ambos, tanto el Grupo de
Nacionalista-PSM como el Grupo Socialista una verdadera
fijación con la señalización, presentan ustedes un montón de
enmiendas para señalización de accesos a playas, señalización de
puntos de interés cultural, señalización de otros puntos de interés
cultural, señalización de lugares peligrosos, señalización de las
playas de Formentera, señalizaciones de puntos de interés
cultural, eso ambos grupos coinciden; es decir, tienen ustedes
una verdadera fijación. Sinceramente, no sé si esto representa un
enorme cambio en la política turística, pero en esto
concretamente basan ustedes una gran parte de enmiendas.

Después ponen enmiendas para cuestiones que están
contempladas en los planes, cuestiones del Plan mirall; supresión
de barreras arquitectónicas, cuestiones de accesos a playas,
puntos de vigilancia, planes de cicloturismo; todo eso está
metido en planes concretos, en el segundo plan de
embellecimiento hay una partida para cicloturismo; en el Plan
mirall caben un montón de actuaciones en este sentido, de
manera que eso está metido en la política de la Conselleria de
Turismo, no es nada que aporte nada nuevo; que ustedes lo
cuantifican y que dicen, queremos 50 millones, 25 millones, 100
millones, para esto, para lo otro, conforme, lo cuantifican, de
acuerdo, pero no supone absolutamente ninguna novedad. Y
créanme que yo cuando repasé todas las enmiendas parciales que
presentaron ustedes y los otros grupos, los que no han presentado

a la totalidad, las examiné con criterio de decir, bueno, a ver
si efectivamente descubrimos algo nuevo. Porque mire, una
cuestión que siempre me ha preocupado desde que estoy al
frente de la conselleria es tenerla muy abierta a cualquier
expectativa, muy abierta a cualquier idea imaginativa que
valga la pena; y en ese sentido usted, creo, Sr. Marí, me
decía que se ha puesto en marcha el plan de
desestacionalización, concretamente la comisión principal
en Mallorca, la comisión de seguimiento, etc.; bueno, es una
comisión completamente abierta y precisamente, y por
cierto que eché de menos un representante político del
Consell Insular de Mallorca, lo sentí que no fuera, creo que
vale la pena que en otra ocasión vaya, porque, hombre, yo
creo que un representante político tiene, digamos le da más
peso a la presencia del Consell Insular de Mallorca, sin
despreciar para nada, naturalmente, que pueda mandar
otros; porque en esa comisión, que ponía en marcha todos
los grupos de trabajo, se establecieron unos calendarios,
etc., que van a empezar en enero a trabajar en materia de
desestacionalización, pues en esa, la verdad es que lo que se
trataba era sobre todo de ponderar políticamente los avances
que podían hacerse, la estrategia de trabajo que debía de
seguirse. Y además de eso, insisto que quedó perfectamente
claro porque quise dejarlo muy claro, que eran unas
comisiones abiertas, absolutamente abiertas; en que si había
alguien que no habíamos invitado teníamos que invitarlo, y
por cierto que salieron algunas instituciones que se pidió por
parte de algunos de los presentes que se invitaran a futuras
reuniones y así se hará, porque son comisiones
absolutamente abiertas.

Y por cierto también, y esto es importante, el Plan de
desestacionalización, en el cual tengo puestas unas enormes
esperanzas porque es empujar algo que ya está ahí y que ya
se está haciendo y que tenemos que volcarnos todos, y de
alguna manera todo el mundo se volcó porque en esta
primera reunión yo creo que acudió prácticamente todo el
mundo de todos los sectores turísticos, tanto de patronal
como de sindicatos, y además todo el mundo en una actitud
enormemente positiva y enormemente volcados a conseguir
que esto sea verdaderamente los equipos de trabajo lleguen
a propuestas concretas, útiles, realizables, reales, sólidas. Y
con esto quiero decir que ustedes me echan en cara y ya me
lo dijeron también en la comisión, que no hay partidas
presupuestarias concretas para esto, que las que hay son
insuficientes. Mire usted, yo se lo expliqué claramente.
Efectivamente hay una serie de partidas para todos aquellos
turismos diversificados que fundamentalmente pueden
traernos o pueden hacernos avanzar en el camino de la
desestacionalización; hay para, efectivamente, turismos
deportivos, para turismos culturales, para turismos de la
tercera edad, para turismos de naturaleza, para todo eso lo
hay y está consignado en los presupuestos del Ibatur y
ustedes lo saben y lo tienen. Les parece insuficiente, tenía
que haberse aprovechado esa primera reunión, me dicen
ustedes, para ya hacerla antes de los presupuestos para
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luego meter en el presupuesto, no; yo creo que las propuestas
irán llegando a lo largo de una serie de sesiones de trabajo y a lo
largo de los próximos meses, no cabe esperar ni muchísimo
menos que en la primera reunión o en las primeras reuniones
haya ya una serie de propuestas que además supongan gastar
mucho dinero. Porque, miren, yo creo que no se trata de gastar
mucho dinero, ustedes creen que el presupuesto es insuficiente
y sobre todo el de promoción, el del Ibatur y que habría que
gastar mucho más; miren, yo no lo sé si hay que gastar mucho
más, no creo que haya que gastar mucho más, hay que gastar
seguramente mejor en el sentido de concentrar esfuerzos en
aquello que en cada momento nos interese; eso sí que lo
podemos hacer, concentrar los esfuerzos. Gastar más, si hace
falta también se gastará, como no; pero yo creo que vamos más
por ese otro camino, por ver que lo que están haciendo todos,
todas las instituciones, porque se están gastando dinero los
ayuntamientos, se están gastando dinero probablemente los
consells insulares y más gastarán seguramente el año que viene,
especialmente los de Menorca y de Eivissa y Formentera, se está
gastando el Gobierno de la Comunidad Autónoma y se está
gastando dinero la Administración central, la Administración del
Estado. Muy bien, de lo que se trata probablemente es de
concentrar esos esfuerzos, y ese es el gran reto del Plan de
desestacionalización, concentrar todos esos esfuerzos, mucho
más que el pensar que hay que inundar ese plan de cientos de
millones de pesetas para conseguir la desestacionalización vía un
gasto de dinero impensable. Me parece que no es ese el asunto.

Me dicen ustedes también que la falta de política turística, y
coinciden curiosamente, se basa también en otros dos aspectos:
el aspecto de los servicios y de los trabajadores en concreto, y de
los aspectos medioambientales. Los aspectos de servicios y de la
preparación de los trabajadores me dicen que bueno, que está la
Escuela de Hostelería pero que todo son promesas de futuro; la
Escuela de Hostelería es una realidad, una estupenda realidad
que ahí está y está trabajando; lo que ustedes pueden decirme es
que todavía no se ha puesto en marcha Ca'n Picafort, Menorca e
Eivissa. Yo no tengo inconveniente en volver a repetírselo, pero
está en el Diario de Sesiones de la comparecencia a finales de
septiembre y de la comparecencia a finales de octubre, la primera
para explicar la política de la Conselleria de Turismo y la
segunda para explicar el presupuesto de la Conselleria de
Turismo; y en ambas ocasiones insistí en el tema de que el
retraso de unos meses que, efectivamente, había llevado la puesta
en marcha de Ca'n Picafort, Menorca e Eivissa se refería a un
tema que me parecía fundamental y de un enorme interés; y es
conseguir incardinar esos estudios en los estudios de formación
ocupacional y que estaba en contacto, como así es, con la
Conselleria de Trabajo para llevar adelante la posibilidad de
incardinar, como digo, esos estudios unos en otros.

Efectivamente, eso ya es una realidad, también se lo expliqué,
se han elaborado unos módulos de la Comunidad Europea
que además permitirán dar unos títulos, que tendrán utilidad
en toda la Comunidad Europea y que, encima, nos
permitirán una financiación extraordinaria y de un enorme
interés, porque conseguiremos con eso una difusión mucho
mayor y unas posibilidades mucho mayores, mediante,
como digo, la aplicación de eso. Esos módulos ya están, me
parece que en la última comparecencia les dije que estaban
pendientes de recibirse de Madrid, ya tenemos toda una
serie de módulos y ya se está trabajando en la aplicación de
esos módulos. Y también les dije y vuelvo a repetirles que
por lo menos este próximo año 97 podremos empezar el
funcionamiento de estas tres teleescuelas o escuelas
complementarias, como ustedes lo quieran llamar, que
tendremos oportunidad insisto de empezar este próximo
año, lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, lo
mantengo. Para eso no se necesita más dinero, porque en el
capítulo 4 tenemos del orden de 400 millones para este tipo
de actuaciones. Como ese dinero o gran parte de ese dinero
vamos a poder detraerlo puesto que vamos a obtener los
recursos vía formación ocupacional, pues todos esos
recursos que detraemos los podemos dedicar a extender más
el proceso de reciclaje y de enseñanza, en general, de esos
módulos de formación. De manera que eso lo expliqué, lo
saben y lo conocen y eso es así. No hay ninguna deficiencia
presupuestaria en eso, no hay porqué presupuestar ni una
peseta más, eso está así y es claro y ustedes saben que es
así.

Temas medioambientales. En el tema medioambiental
hay una Conselleria de Medio Ambiente en este Gobierno,
que es, además, la que tiene una mayor dotación
presupuestaria y que yo creo que además tiene una
magnifica resolución de ese presupuesto, que más adelante
y en esta misma sesión tendremos ocasión de ver, de oír y
de discutir, en su caso, los portavoces y el conseller del
ramo. Pero, independientemente de eso, quiero decirles que
esa preocupación medioambiental parecen concretarla en el
Poot. Bien, el Poot está en pleno desarrollo, se acaba de
aprobar el decreto de creación del órgano de gestión, tras
pasar la tramitación administrativa correspondiente y como
saben ustedes también muy bien, pues se va a poner
inmediatamente en marcha; ya no hay ningún obstáculo
para que eso empiece a funcionar. De manera que no puedo
aceptar que también eso vengan a decirme ustedes que se
queda en promesas, es un desarrollo que vamos a hacer, y
que por cierto les recuerdo que correspondería, en este caso,
al Consell Insular de Mallorca.
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El Poot de Eivissa y Formentera está pendiente de aprobación
definitiva, como también saben, y se aprobará definitivamente el
año que viene. Tampoco tiene eso ninguna inmediata
consecuencia presupuestaria. Digo esto, aunque sí hay una que
ustedes conocen, porque también, aunque ahora no se han
referido a ella, ustedes lo conocen, hay una partida de 70
millones prevista en el presupuesto para una asistencia técnica
que permita el cómodo desarrollo del Poot y que esté a
disposición del órgano de gestión para poder desarrollarlo en su
ámbito. De manera que en ese sentido también creo que
presupuestariamente la Conselleria de Turismo ha cumplido con
lo que prometía y con lo que ustedes mismos piden, porque
díganme ustedes que otras cosas en sus enmiendas presentan en
términos medioambientales, porque si son actuaciones en
términos medioambientales estrictos reclámenlo ustedes en todo
caso cuando estemos discutiendo el presupuesto de medio
ambiente, si les parece que ahí no se contempla suficientemente.
Pero en términos de Conselleria de Turismo y de presupuesto de
turismo no acabo de ver qué otras actuaciones medioambientales
quisieran ustedes que hiciéramos, y no las acabo de ver porque,
insisto, en sus enmiendas parciales tampoco vienen actuaciones
medioambientales, a menos que llamen como tal pues alguna
enmienda como una presentada por el Grupo Socialista, que
prevé o pide el destino de 15 millones para la creación de
miradores; los miradores yo creo que no son misión de la
Conselleria de Turismo el crear esos miradores; yo creo que
Fomento por ejemplo, creará, porque viene creando en los
últimos años una serie de miradores, creando y manteniendo;
propios consells insulares y, en concreto, el Consell Insular de
Mallorca si no recuerdo mal, y puede crear alguno más. Y si para
todo ello y para desarrollar cualquiera de estas actuaciones que
valgan la pena y que tengan algún peso necesitan la colaboración
de la Conselleria de Turismo, con muchísimo gusto se la ofrezco
desde este mismo momento.

Hay temas, en cambio, que ustedes pasan por alto y que me
hubiera gustado que aquí, cuando ustedes hablan de que el
presupuesto de turismo no satisface las necesidades del sector,
etc., se hubieran referido a ellos; porque, aparte del Plan de
desestacionalización que, como digo, creo que ha tenido una
acogida extraordinaria por parte de todos los sectores implicados,
pues yo veo que el Plan mirall o el segundo Plan de
embellecimiento, el Plan de esponjamiento unido a la dotación
o a la creación de equipamientos dotacionales ha tenido también
una acogida magnífica, tanto por parte de ayuntamientos que
estaban directamente implicados, como por parte del sector.
Algunos reconocidos representantes de los sectores turísticos
dijeron muy recientemente en algunas cenas y en algunas
reuniones en sus discursos públicos, pedían concretamente al
Gobierno que mantuviera y que hiciera planes como el Plan
mirall, y lo citaban, o como el segundo plan de embellecimiento.
De manera que son planes que creo que está en el ánimo general
que efectivamente resuelven problemas concretos que tiene hoy
planteado el sector turístico. De manera que, ya digo que ustedes
ni siquiera se refieren a ellos, pero me parece que tampoco tienen
ustedes nada en contra de estos planes.

Y respecto, finalmente, a una pincelada en el tema de
promoción, me dicen ustedes -perdón, Sr. Presidente, pero
acabo enseguida-, claro que el Ibatur no cumple los
objetivos ni siquiera los de la propia conselleria. Bueno, me
gustaría que me concretaran qué objetivos son los que no
vamos a poder cumplir, porque todos los que se han
anunciado y los que, como digo, en la presentación del
presupuesto y en la presentación primeramente de los
objetivos de la conselleria, todos los que se plantean están
contemplados y recogidos en el plan. Cuantificados de una
manera que yo insistí, y alguno de ustedes, algún portavoz
de algún otro grupo me parece que fue en su momento, el
que incluso también insistía en la misma línea, de que no
convenía cuantificar excesivamente y detallar
excesivamente las cifras que había que dedicar a cada cosa,
porque la promoción turística, como ustedes saben, requiere
en algún momento hacer frente a eventos que se presentan
y que conviene de alguna forma cubrir; o campañas
determinadas que conviene también montar. Como ejemplo,
y con esto acabo, Sr. Presidente, recordarán ustedes, porque
lo comentamos en una comisión de turismo que ustedes
reclamaron, información sobre los resultados, magníficos
por cierto, que se obtuvieron con la elaboración de un spot
publicitario que se pasó por televisión española y que tuvo
un gran éxito creo, porque inmediatamente se tradujo en una
subida del número de visitantes procedentes de nuestro país,
procedentes de España. De manera que eso ustedes mismos
dijeron también en esa misma reunión que sería conveniente
hacer otro el próximo año, etc.; bien, eso son cuestiones que
se pueden plantear en un momento y a las que hay que hacer
frente porque conviene, ante una eventual baja del mercado,
ante como digo una eventualidad, la que sea, conviene en
ese momento ir y acudir y hacer frente a eso. Para eso,
lógicamente, hay que tener un presupuesto con una cierta
flexibilidad, con las partidas más o menos previstas pero
con una cierta flexibilidad, y así es el presupuesto del Ibatur
y así me parece que puede hacer perfectamente frente a los
objetivos de la conselleria. Si no es así les ruego que me
concreten a qué objetivos son a los que no puede hacer
frente este presupuesto. Nada más, muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Sansó,
té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, amb bastant
exposició de la seva cançoneta hi podríem estar d'acord si
no fos vostè una continuïtat dels governs anteriors, que any
rera any han fet aquesta mateixa cançoneta. Aleshores, quan
ens xerren d'estacionalitat, jo li diria quants anys fa que
posen dins el pressupost que rompran aquesta estacionalitat?
Li he dit al principi i li torn repetir que aquestes illes varen
ser pioneres en turisme d'hivern; vostè pareix que s'apunta
punts, ho ha dit, que el Govern es podia apuntar punts de
molts mèrits del turisme d'aquestes illes, però hauria de
xerrar dels mèrits de sis mesos d'estiu; no em pot xerrar avui
de cap mèrit del turisme d'hivern, per favor, que l'hem
deixat perdre i això no m'ho podrà negar. Pioners en turisme
d'hivern i que any rera any amb aquests governs del PP hem
deixat perdre tot aquest turisme; i vostè, ho demani als
treballadors que es troben a l'atur durant aquests mesos
d'hivern, a veure si aquesta política turística els agrada tant,
ho demani a tots aquests treballadors que tenen aquests
problemes socials i econòmics durant aquests mesos, perquè
la seva política els ha duit a només tenir sis mesos de
temporada turística. I això no crec que sigui cap mèrit que
es pugui apuntar cap govern, que desgraciadament això ja
no ho hauria de nomenar.
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I què vol que li digui de la qüestió ambiental, què vol que
facem un altre debat a veure què ha fet aquest Govern durant tots
aquests anys en qüestions ambientals; què ha fet sobre la
saturació d'oferta any rera any, després que avui actualment els
organismes més fiables d'aquestes illes diguin que ja basta de
creixement, i això ho diu el Foment de turisme o diuen
associacions empresarials, vostès estan posant cap trava a aquest
creixement? Cap ni un, cap ni un perquè continuen pensant que
com més turistes venguin millor; per tant, fomenten actualment
el turisme d'estiu, quan el turisme d'estiu i no comparem o no
anem a cercar perquè hem tengut aquests dos darrers anys tan
bons perquè hi ha molts conceptes que no s'han anomenat aquí
dins i convendria tenir-los en compte, principalment a causa de
la política internacional de certs països, però no s'apuntin només
el punt vostès; però de totes maneres si el s'apunten sempre
recordin que només s'ho poden apuntar durant sis mesos, perquè
de turisme d'hivern continuam ben igual. I li diu un regidor, que
ja li he dit altres vegades, que des de fa tretze anys viu a una
zona turística i sap el que és passar durant l'hivern per una zona
turística on realment fa por passar-hi. I vostès no han fet res per
això, i per això que el gran oblidat d'aquest pressupost d'Ibatur i
d'aquest pressupost de turisme continua essent el turisme
d'hivern; i el turisme d'hivern, si volen continuar fent tot el que
han fet fins ara amb aquest mateix pressupost, quedarà una
vegada més fora establir-se i em sap greu dir-ho, perquè realment
li puc veure les bones intencions, però després de sentir la
cançoneta seva he sentit només el que ens han dit els consellers
anteriors a vostè durant tots aquests anys, però continuam igual.

Per tant, m'hagués agradat, per això li hem presentat l'esmena
a la totalitat, m'hagués agradat que dins aquest pressuposts
haguéssim pogut trobar moltes més coses, no les hem trobat, per
això hem fet unes esmenes que vostè veurà per on van i tal
vegada donaré més explicació sobre les esmenes, no ara perquè
no és el moment oportú, i que crec que almanco li diuen una cosa
aquestes esmenes, tal vegada vostès pensen fer-ho, però nosaltres
li deim quines prioritats tendríem; creim que no són les mateixes
i aquí està la gran diferència. Tal vegada tots tenim la mateixa
cançó, però al final vostès no la fan, només la diuen, i a nosaltres
ens agradaria que, com li he dit abans amb la intervenció, d'una
vegada per totes poguéssim dir ja està fet i no com sempre ens
diuen s'està fent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, torn de rèplica per part del Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller jo voldria que entengués que si el Grup Socialista
ha presentat aquestes dues esmenes a la totalitat no és per
caprici ni per anar contra els pressuposts d'una forma
sistemàtica, és, com li hem dit abans, perquè consideram
que són uns pressuposts que no afronten les vertaderes
necessitats del sector turístic, sobretot i li repetesc, no
afronten ni cerquen solucions al gran problema de les
nostres illes, que és l'estacionalitat, com li ha dit el Sr.
Sansó.

Jo trob lògic i normal que vostè defensi els seus
pressuposts, trob lògic que intenti desqualificar als que
demanam que siguin tornats al Govern, però més enllà de
les seves paraules, fins i tot de les meves, hi ha una realitat
i la realitat és que les zones turístiques de les nostres illes
continuen necessitant crear i millorar les infraestructures. El
primer pla d'embelliment va servir per millorar algunes
zones, però encara queden molts de punts negres per
millorar, i amb el segon pla d'embelliment que, per altra
part, és molt modest, i el Pla mirall que sembla ser que ha
de ser la solució a tots els mals, en no prioritzar zones
concretes i en no marcar uns objectius clars d'actuacions
determinades, que evidentment millorarien les coses, no ho
fan així i per tant, segurament, quan haguem vist el resultat
dels mateixos, quedaran en res i seguirem millorant poc a
poc i alguna mica, però sense donar solucions als grans
problemes que tenim.

Per altra banda, per rompre l'estacionalitat, Sr. Conseller,
vostè sap igual que jo que es necessita fer un gran esforç i
crear infraestructures encaminades a les necessitats
d'aquests turistes, que no són les mateixes que les que
necessiten els turistes de sol i platja; rompre aquesta
estacionalitat, Sr. Conseller, requereix comptar amb bones
instal•lacions esportives, sales per a congressos, eliminació
de barreres arquitectòniques, manteniment de platges i
zones lúdiques netes i accessibles durant tot l'any; procurar
que els establiments comptin amb piscines climatitzades;
bons transports públics, etc.; totes aquestes necessitats
absolutament necessaris no vénen reflectides en aquests
pressuposts i per això nosaltres els demanàvem la seva
devolució perquè s'adequassin.

També és absolutament necessari acabar amb aquesta
estacionalitat per una qüestió de caràcter social greu,
l'ocupació a les nostres illes entre agost i novembre, segons
xifres de la pròpia Seguretat Social, baixa en més de 70.000
persones, això significa que aquestes persones en la
comunitat on la renda per càpita és la més alta d'Espanya
passen a cobrar entre 45 i 50.000 pessetes mensuals i sense
cotitzar a la Seguretat Social, això vol dir que cobren per
davall del salari mínim interprofessional. Això també és
conseqüència de les bones polítiques que vostè ha dit aquí
que vénen de governs d'abans que vostè ocupàs aquesta
conselleria.
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Però malgrat aquestes necessitats i dels problemes que pateix
el sector turístic, la gran realitat d'aquests pressuposts és que hi
ha 200 milions menys per a inversió que a l'any 96 i el que és
més greu, sense uns objectius, com li he dit abans, clars per al
futur. Quant als pressuposts de l'Ibatur continuam pensant que
fan falta més doblers per dur a terme campanyes encaminades a
la captació del turisme d'hivern i a la recuperació de mercats que
han desaparegut o han davallat d'una forma important, sobretot
hi trobam a faltar el mateix que a tota la secció 12, uns objectius
clars i emprenedors que permetin dinamitzar la promoció de les
nostres illes i no la mateixa fotocòpia d'objectius i projectes que
es presenten any rera any.

Vostè ens ha dit que a les esmenes als pressuposts hi trobava
que hi posàvem senyalització de platges i més; si posam
senyalització de platges és perquè no hem trobat aquestes
partides en els pressuposts i, el més important, que aquestes
platges estan mal senyalitzades. Vostè diu que la convocatòria
del grup contra l'estacionalitat no té importància que es reuneixi
després dels pressuposts, vostè ha dit que presentaran els
projectes d'aquí a un mes d'aquí a dos, però, Sr. Conseller, no es
fan uns pressuposts cada mes o cada dos, es fan uns pressuposts
una vegada a l'any i es marquen uns objectius; si tenguéssim els
objectius d'aquestes propostes d'aquest grup estratègic contra
l'estacionalitat, les haguéssim pogut incloure, ara no ho podem
fer.

Per altra banda, li vull dir, si la Conselleria de Turisme, com
ha fet fins ara, o l'Ibatur, ha pogut construir aparcaments i més,
per què no pot construir miradors, que és un tema clarament
turístic, per què no ho pot fer? Que per cert li havíem criticat
moltes vegades que l'Ibatur es dedicàs a construir aparcaments
i a fer infraestructures quan tenia altres objectius.

Per altra banda, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, ja acab tot d'una, Sr. President. Per altra banda,
dir que vol un Ibatur àgil i sense partides concretes; miri, l'any
passat hi va haver en aquesta comunitat autònoma una davallada
molt important del turisme britànic; vàrem reclamar per activa i
per passiva que es dugués a terme una campanya en aquell país,
se'ns va dir que no ho podien fer; per tant, tan àgil com vostè diu
tampoc no eren.

I ja per acabar, Sr. President i Sr. Conseller, per tot això
continuam pensant que el pressupost de la Conselleria de
Turisme hauria de ser tornat al Govern per a la seva adequació
a les necessitats reals del sector turístic de les nostres illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contrarèplica per part del
Conseller de Turisme, té la paraula el conseller Sr.
González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Son ustedes injustos y lo saben,
ustedes presentan esta enmienda a la totalidad a la sección
12 porque tienen que presentar enmiendas a la totalidad a
todas y a cada una de las secciones, pero ustedes saben que
son injustas, y ustedes saben que tengo razón y que si
ustedes fueran los encargados de desarrollar la política
turística se apartarían muy poco de esto, no digo que no
pusieran más dinero en una cosa o en otra o que cambiaran
cosas, es evidente, seguramente, cada maestrillo tiene su
librillo, y seguramente cualquier otro equipo en la
Conselleria de Turismo, incluso del propio Grupo Popular,
seguramente cambiaría algunas cosas, eso no cabe duda,
pero poco se puede cambiar y ustedes lo saben.

La estacionalidad, Sr. Sansó, no me diga usted, por
favor, que no se ha hecho nada. La estacionalidad es una
cosa, la desestacionalización, mejor dicho, es una cosa en la
que se ha avanzado pero de una forma impresionante, pese
a tener que luchar contra algo que hace 20 o 30 años no
existía, y es una competencia de destinos turísticos que son
y que tienen la posibilidad de desarrollarse todo el año,
porque gozan de una climatología que les permite tener sol
y disfrutar de la playa y de los deportes náuticos todo el año,
como son concretamente el Caribe, etc. A pesar de eso, año
y año tras año va subiendo el número de turistas que viene
aquí en invierno, en temporada invernal, y eso es una labor
atribuible, que yo no atribuyo en absoluto exclusivamente
al Gobierno o a los sucesivos gobiernos de la comunidad ni
a los sucesivos consellers de aquí de la Conselleria de
Turismo, pero en los cuales tampoco hay que quitarles ni
ahorrarles ningún mérito. Naturalmente lo han hecho
francamente bien, y eso nos permite ahora dar un paso más.

Y por favor, cuando hablen de desestacionalización,
porque parecen que hablan de una cosa que puede
resolverse de la noche a la mañana, por favor, la
desestacionalización es una cosa que hay que incrementar
sobre lo que ya se ha hecho y hay que incidir sobre lo que
se ha hecho e insistir en los próximos años; que nadie piense
que alguien con la genial va a convertir un invierno, el
invierno próximo, en un invierno con tanto turista o tanto
visitante en las Islas Baleares como el que puede venir
como en temporada alta en verano, por favor, eso requiere
su tiempo y su desarrollo. Pero en ese camino estamos y
ustedes mismos lo han reconocido, incluso han reconocido
que se está haciendo bien. Que todos los años les vienen con
la misma canción, claro, y a los resultados me remito, 2
millones y pico de turistas vienen ya en invierno, 2 millones
y pico; hace 20 años no venía nadie, prácticamente nadie;
insisto, a pesar de no haber otros destinos competidores
como los que hay ahora.
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El crecimiento. Que apostamos siempre, Sr. Sansó, por el
crecimiento y que este gobierno apuesta por el crecimiento en
contra de lo que dicen los empresarios turísticos, los fomentos y
las asociaciones hoteleras, oiga no, mire, por favor, no me diga
esto, en todo caso, son los señores que construyen hoteles, en
todo caso, y apartamentos, los que están creciendo, desde luego
no atribuya usted eso al Gobierno. No, yo creo que el Gobierno
hace ya muchos años que está poniendo cortapisas a eso,
muchos; empezamos por el célebre decreto Cladera, que se llamó
entonces, que ya puso una limitación clara, en la que fue en el
Gobierno de la Comunidad y la Conselleria de Turismo, el
equipo de entonces ya fue pionero, como en tantas otras cosas,
y que después eso fue desarrollándose y siempre a más, poniendo
cada vez mayores dificultades. Eso sí, no se prohíbe la
construcción, eso no se prohíbe. Mire, el día que discutíamos
aquí una proposición no de ley, que se discutía concretamente
creo que era del pícnic, usted y yo estábamos de acuerdo, me
parece que lo comentamos, que era que no se puede prohibir. Las
cosas se pueden regular, prohibirlas no, no va por ahí la
actuación de la Administración, y desde luego un gobierno del
Partido Popular no se va a dedicar a prohibir nada, regulará todo
lo que tenga que regular, prohibir no hay que prohibir una
práctica comercial, etc., que sea legítima y que sea posible. El
crecimiento se regula y se viene regulando con la legislación
sucesiva que culmina en el desarrollo del Poot, que ya está
vigente y que ya viene regulando desde hace unos cuantos años
en Mallorca, en Menorca, en Eivissa y en Formentera ya viene
regulando, como digo, merced a la aplicación de la ley anterior,
ya se vienen regulando y limitando los crecimientos, y desde
luego se viene apostando claramente porque el crecimiento se
haga a costa de decrecer otra oferta obsoleta y eso ustedes lo
saben y tampoco es ninguna novedad.

Y en cuanto a las prioridades que presentan sus enmiendas,
mire, por ejemplo usted me ha hablado de turismo cultural, y
salvo que ustedes de repente hace una enmienda o hace su grupo
pidiendo que pasemos 500 millones para el casco antiguo de
Palma, que no sé si incardinarla dentro de una promoción de
turismo cultural, no lo sé, pero en fin, es una enmienda
verdaderamente a mí me parece sorprendente; pero, aparte de
eso, las otras enmiendas culturales son de bastante poco fuste,
son enmiendas, yo no sé, suena un poco a cachondeo si las digo,
hay alguna de 5 millones para editar un compact disc con la
música del concierto de no sé qué de Mallorca; por favor, ¿eso
son enmiendas que marcan una prioridades? No, eso son
enmiendas respetables por completo, no se lo discuto, pero
enmiendas que se incardinan dentro de una actividad que desde
luego está recogida por estos presupuestos, no concretamente la
edición de ese compact disc, pero está recogida por estos
presupuestos en términos generales de turismo cultural.

Sr. Marí, usted me dice que el Plan Mirall, que todo lo
va a solucionar; bueno, no lo sé si lo va a solucionar todo,
pero que está en el sentido y en el camino de solucionar,
sale usted aquí y me dice que el primer plan de
embellecimiento estuvo bien, pero que claro que faltan
muchas cosas por hacer, bueno, está el Plan Mirall para
hacer muchas de esas cosas. Y el segundo plan de
embellecimiento, en el cual una parte sustancial son
equipamientos dotacionales, por ejemplo, cicloturismos, por
ejemplo instalaciones deportivas que efectivamente algún
ayuntamiento las plantea, por ejemplo centros de congresos
y convenciones que también varios ayuntamientos plantean
y que vamos a desarrollar si Dios quiere y no hay ninguna
novedad. De manera que estamos, insisto, en el mismo
sentido.

En definitiva, me encienden la luz roja y no me quiero
extender más, pero señores yo lo que quiero poner de
manifiesto es que probablemente ustedes tengan todo el
legítimo derecho de decir que alguna de sus enmiendas van
a asuntos que son mejores de los que plantea la Conselleria
de Turismo, mire, eso puede ser así; pero no me digan por
favor, ni sostengan, seriamente, que eso significa que
ustedes eliminarían toda la sección 12, la devolverían al
Gobierno para que se haga otro presupuesto y que ese
presupuesto sería absolutamente distinto para que a ustedes
les convencieran, eso es pura y simplemente una falacia, eso
no es verdad, y ustedes no han sido capaces de demostrarlo
aquí. Y me parece que yo sí he sido capaz de demostrar que
eso no es así. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició de
totes aquestes esmenes, per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Pere Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, crec que després d'aquest
intens debat poca cosa puc afegir-hi jo, no obstant aprofitaré
aquests pocs minuts per fixar la posició del nostre grup. Bé,
vagi d'entrada tant per a un grup com per a l'altra que el
nostre grup, el Grup Popular, votarà en contra tant d'una
esmena com de l'altra. I jo fins i tot m'atreviria a donar-los
un consell, m'atreviria a donar-los el consell que la retirassin
perquè crec que al llarg del debat vostès no han estat
capaços de presentar una alternativa, el que és un pressupost
alternatiu, perquè tengués una consistència i perquè jo,
almanco, que en aquests moments estic en ús de la paraula
per fixar la nostra posició, pogués dir, bé, aquest model
m'agrada més que aquest, estigui tranquil Sr. Conseller que
no m'han convençut perquè no han donat cap alternativa al
pressupost que ha presentat la Conselleria de Turisme, per
tant, nosaltres continuarem donant suport a aquest
pressupost.
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I donam suport a aquest pressupost perquè sí que acompleix
objectius. Aquí l'esmena, amb un enunciat molt ràpid diu, perquè
no acompleix els objectius que cerca la Conselleria de Turisme,
doncs sí senyor que acompleix objectius. Els objectius que crec
que s'ha fixat la Conselleria de Turisme i que nosaltres, des del
Grup Popular, els donam suport, primer objectiu: millora de les
infraestructures. Crec que fins i tot vostès són conscients i ho han
dit estan d'acord, no, és que resulta que es va fer un primer pla
d'embelliment i hauríem de fer més; doncs sí senyor, nosaltres hi
estam d'acord, ho hem reclamat moltes vegades, hem demanat
segon pla d'embelliment i pla mirall. Altres objectius: formació.
Crec que és una bona mostra, del que està fent la Conselleria de
Turisme, el Govern balear quant a formació, l'Escola de Turisme
que està adscrita a la Universitat, però mitjançant uns convenis
amb el Govern balear, el qual és titular d'aquesta Escola de
Turisme. Escola d'Hostaleria que ja funciona des de fa dos anys;
i els hotels escola que estan a punt de posar-se en funcionament,
Deu va fer el món amb 7 dies, ens deixi que nosaltres també
tenguem el nostre temps per preparar-ho tant a Mallorca, com a
Menorca com a Eivissa i Formentera. Promoció. Bé, promoció
jo crec que sí, que quan parlam de promoció i parlam de
quantitat doncs tal vegada a tots ens agradaria que poguéssim
tenir quantitats superiors, però jo estic d'acord amb el que ha dit
el conseller concretament en el sentit de gastar per gastar. Jo crec
que s'ha de gastar el que realment s'ha de gastar, s'han de
racionalitzar les despeses, s'ha d'intentar, d'alguna manera, que
totes les administracions que tenen qualque cosa a veure amb el
turisme i en aquest cas vull dir que a Balears hi tenim tots, que
en el moment de fer esforços econòmics s'ajuntin per fer un
programa conjunt de promoció i aquest programa el duguem tots
endavant, des de l'Administració de l'Estat, tant l'Administració
autonòmica, com els consells insulars i els propis ajuntaments.
I un dels altres objectius que crec jo que també són molt
importants: modernització de l'oferta. Modernització de l'oferta
que s'ha duit a terme quasi concretament ja amb el que és el Pla
de modernització de l'oferta hotelera i Pla de modernització que
avui hem aprovat que es durà endavant de l'oferta
complementària.

Per tant, jo crec que malgrat que vostès diuen que són uns
pressuposts continuïstes, sí continuïstes, naturalment que són
continuïstes, són uns pressuposts bons, uns pressuposts que
mantenen uns objectius i d'alguna manera podem dir que uns
pressuposts que som el mirall i el punt de mira de moltes
comunitats autònomes quan han de prendre decisions en matèria
turística. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam seguidament al debat
número 7 de globalitat, del programa 7511, Direcció de Serveis
Generals de Turisme fins a la resta de la secció 12; secció 31,
Serveis Comuns: despeses diverses; i empresa pública Ibatur. Hi
ha presentades les esmenes del Grup Parlamentari PSM, que són
la 6285, 6286, 6279, 6282, 6284, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291,
6292, 6293, 6294, 6295, 6341 i 6403. Per fer la defensa
d'aquestes esmenes té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu i a més,
després de veure els resultats de les nostres esmenes, més
que res perquè quedin al Diari de Sessions i que almanco
se'ns dirà que ja es fa tot, però almanco l'any que ve es
podran repetir aquestes esmenes i podrem veure realment el
que s'ha fet, com avui podríem fer l'anàlisi, perquè moltes
d'elles ja es presentaren al pressupost de l'any passat, se'ns
va dir que es feia i moltes d'elles veim que no estan fetes.

La primera d'elles, quan demanam un suport a la
modernització de l'oferta complementària, avui mateix
acabam d'aprovar aquesta llei, crec que, com han dit abans,
és una llei important, una llei que tots desitjàvem i que hi ha
hagut un cert consens, però ara ve la passa més difícil, que
és fer complir la llei, que la gent pugui adaptar-se a aquesta
gent, i crec que per això és important que almanco des de la
Conselleria de Turisme hi hagués uns doblers que, per
diferents manifestacions que he vist, podrien anar
encaminats d'una part o d'una altra, però almanco tenir uns
doblers per ajudar a aquesta modernització que tots desitjam
de l'oferta complementària.

La segona esmena, quan deim cursos de reciclatge dels
treballadors d'hostaleria, els vull dir, també com a
treballador d'hostaleria, que està molt bé que paguem
escoles, que està molt bé tot el que han dit de les escoles,
però que no hem d'oblidar en cap moment que hi ha molts
de treballadors que començaren dins l'hostaleria o que han
començat dins l'hostaleria, fora passar per cap escola ni una,
perquè la demanda és molta més del que podríem demanar
dels nostres professionals, d'aquesta qualitat que tots
desitjaríem, per tant, aquests 25 milions de pessetes que
nosaltres demanam és per almanco iniciar un camí per a
aquest reciclatge dels treballadors que ja tenim; aquest
treballador que tal vegada du cinc anys o du quatre anys
però que realment veu com ningú li ha donat un camí,
perquè l'empresa no li dóna, perquè l'ajuntament pertinent
no ho ha fet, aleshores jo crec que seria important, almanco
pensar amb ell, no sé de quina manera, però aquesta seria
una de les prioritats, a més de l'Escola d'Hostaleria i de tot
el que deim, pensar amb tota la gent que ja fa feina.

La resta, que les passaré un poquet per anar ràpid, són
unificar competències en la promoció turística, quan
nosaltres demanàvem això als consells insulars, és una cosa
que clarament l'hem de demanar perquè creim que com a
administracions més properes podrien fer una feina amb els
ajuntaments, ja que tots sabem que aquests mateixos
ajuntaments demanen per a diferents coses, pla d'obres i
serveis i moltes coses als consells insulars; per tant,
nosaltres voldríem ampliar aquesta partida per poder ajudar
des del consell, ja que som l'administració més propera als
ajuntaments.
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Quan deim també convenis amb els ajuntaments per a
l'eliminació de barreres arquitectòniques, als accessos a les
platges, pot parèixer però de qualque manera deim una cosa que
molts ajuntaments encara no s'han adonat que hi ha una llei,
perquè possiblement ningú els ha obligat a complir aquesta llei;
aleshores, crec que, a més de fer-los-ho complir estaria bé
aportar uns doblers des de la Conselleria de Turisme, almanco
pel que més pertoca a turisme que és l'accés a les platges.

Quan deim i deim diferents vegades, senyalització dels
accessos a les platges, senyalització dels punts d'interès cultural
a cada illa, ho deim amb una intenció clara. Quan nosaltres
predicam que volem un turisme cultural hem de ser conscients
que aquest turisme cultural quan ve aquí i planteja que vol trobar
unes coses culturals les ha de trobar, i difícilment, li podria posar
exemples, difícilment sortint d'una zona turística, encaminats per
visitar un talaiot, encaminats per visitar una torre de defensa, un
castell, tot això, difícilment molts de turistes poden trobar
aquestes coses; aleshores és per això que jo deia ajudar per
aquest camí, perquè ens interessa, perquè diferents vegades, des
de la Conselleria de Turisme deim que volem aquest turisme,
però quan surti a passejar amb el cotxe crec que hauria de trobar
aquestes coses que per ell mateix voldria trobar.

I aniré passant aviat perquè ja se m'encén el llum; amb les
oficines turístiques és ver que hi ha una transferència als consells
insulars, però també és ver, i basta fer una volta per totes les
oficines turístiques de Mallorca, que n'hi ha moltes que estan en
unes condicions jo diria que deplorables; i jo crec que la
Conselleria de Turisme podria dir qualque cosa aquí, i moltes
vegades, almanco nosaltres posàvem aquesta ajuda perquè creim
que és possible.

Passaré per damunt la potenciació del turisme cultural, però
sí que vull fer menció especificació a certes esmenes, amb els
festivals de musica de les Illes Balears. És ver que es fan coses,
però torn a repetir, ho estam encaminant tot sobre uns festivals
de música durant l'estiu, que està molt bé que es facin, però que
per a aquesta política que volem, per rompre l'estacionalitat, per
aquest turisme d'hivern, estaria bé almanco invertir uns doblers
també per a qualque festival de música que es pogués fer dins
aquests mesos. Crec que és una demanda que fa el turisme que
ve, bastar saber la demanda que fan d'auditòriums i de coses
d'aquestes les zones turístiques per potenciar això; però que es
pensi que no només hi ha festivals de música a l'estiu, sinó que
és bo que també sigui a l'hivern.

I acab, Sr. President, i gràcies, amb dues esmenes que el
Conseller n'ha fet menció, una d'elles és la campanya de
rehabilitació del casc antic de Palma. Només volíem cridar
l'atenció d'una cosa, tots nosaltres hem visitat ciutats
europees i realment hem vist el gran atractiu que tenen els
cascs antics de les ciutats europees, tots nosaltres, dic,
n'haurem visitada qualcuna; jo dic, el gran atractiu de ciutat,
de ciutat nostra, encara estar per explotar, crec que aquest
casc antic que tenim és una cosa a explotar turísticament,
que desgraciadament avui es troba bastant degradat.
Aleshores, jo crec que des de la Conselleria de Turisme,
sigui amb el Pla mirall o sigui amb un altre pla crec que
perfectament podrien participar amb aquesta campanya o
amb aquest suport a això.

I referent al suport, que també l'ha anomenat, d'un
compact disc de les Balears es presenten. Miri, demanam 5
milions de pessetes, vol que les llegeixi, que el President em
diria que no, amb què inverteix els pressuposts Ibatur? Crec
que 5 milions de pessetes posades amb tot això que es fa,
que es gasten moltíssims de doblers, crec que aquest
compact hi cap perfectament. Aleshores, per si de cas no hi
pensen, nosaltres els deim que això estaria bé a pesar de
totes les coses que fan, també introduir aquest compact. I
acabar també dient que els pressuposts d'Ibatur ens pareixen
bé certes coses, però també hem de dir una cosa: creim que
no té una política clara del que vol i d'on va encaminat. I
només un exemple i acab, realment si Mallorca, Ibatur, com
a promoció turística, considera que ha de tenir un museu
d'art contemporani el que no pot fer és donar un any 20
milions al Museu d'art contemporani de Sa Pobla, un altre
any uns altres doblers per a museus contemporanis fora
realment saber i dir clarament on voldria estar establert el
museu d'art contemporani. Perquè jo, ho he de dir
clarament, Mallorca, les Illes Balears, no necessiten quatre
o cinc museus d'art contemporani, seria hora de dir si
realment en volem un on ha d'estar i encaminar tots els
doblers per anar aquí. Si realment ha de ser el de Sa Pobla,
és el que ens diu la Conselleria de Turisme, nosaltres creim
que feim un flac favor, perquè realment un museu d'art
contemporani així com nosaltres ho contemplam només
podria ser a ciutat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les esmenes presentades per
part del Grup Parlamentari Socialista, que són la 6543,
6530, 6487, 6488, 6529, 6531, 6592, 6486, 6525, 6527,
6528, 6533, 6534, 6539, 6489, 6637, 6442, 6441, 6535,
6536, 6537, 6538, 6594, 6595, 6596 i 6597. Sr. Marí, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista manté 26 esmenes parcials a
la secció 12 i a l'empresa pública Ibatur, esmenes que
pretenen una vegada que ens han rebutjat, ja ho han
manifestat, l'esmena a la totalitat, millorar aquest pressupost
en tot el que es pugui. Passam ja a la defensa d'aquestes
esmenes, que intentaré agrupar-les al màxim possible per
guanyar tot el temps possible i que el Sr. President no
m'hagi de cridar l'atenció per passar-me del temps.
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La primera d'elles, la 6486, fa referència a la necessitat de
donar tot el suport possible als ajuntaments i als consells insulars
per al desenvolupament dels Poots de Mallorca, d'Eivissa i de
Formentera.

L'esmena 6530 demana que la Conselleria de Turisme habiliti
una partida de 50 milions de pessetes per donar suport al
desenvolupament del Pla de l'oferta complementària que acabam
d'aprovar avui mateix en aquest parlament.

Quant a l'esmena 6543, és una esmena que la consideram
molt important perquè es tracta de l'obertura d'una partida de 100
milions de pessetes per fer front, si n'és el cas, a les possibles
indemnitzacions derivades de desqualificacions de sòls
urbanitzables i altres actes administratius. Tots sabem, hem sentit
a dir quan s'ha criticat el Poot de desenrotllista i que permet un
creixement desorbitat, que el Poot no podia entrar en
desqualificacions de sòls urbanitzables qualificats pels
planejaments municipals. Nosaltres sempre hem defensat que sí
que s'hauria d'entrar a valorar la conveniència o no de
desqualificar algun d'aquests sòls urbanitzables sempre que fos
per a interès general, o per descongestionar algunes zones
turístiques saturades, i és per això que hem cregut oportú
presentar aquesta esmena.

L'esmena 6592, 6593 i 6534 són tres esmenes que fan
referència a la necessitat de millorar la senyalització de les
platges, de punts d'interès cultural i la senyalització
conjuntament amb els ajuntaments de Mallorca, dels indrets
perillosos per als excursionistes, que últimament s'han donat
alguns casos molt greus d'excursionistes que han sofert
lamentables accidents. Crec que aquesta esmena és important
que fos aprovada perquè se senyalitzassin correctament aquests
indrets.

Un altre paquet d'esmenes, la 6527, 6528, 6531 i 6533 són
esmenes que van dirigides a crear i millorar les infraestructures
de les zones turístiques, com són miradors, indrets d'interès
paisatgístic i pintoresc, dotació d'instal•lacions esportives en
col•laboració amb els ajuntaments turístics i la construcció,
dotació de serveis i serveis públics, punts de vigilància a les
platges i adquisició de mòduls sanitaris.

L'esmena 6529 demana que la Conselleria de Turisme
subvencioni al Consell Insular de Mallorca amb 25 milions de
pessetes per solucionar els perjudicis ocasionats com a
conseqüència del problema amb l'oficina d'informació turística,
que el Govern va traspassar al Consell Insular de Mallorca. Com
totes les senyores diputades i diputats saben aquesta oficina
estava en un litigi judicial amb els propietaris de l'immoble i la
sentència va ser favorable al propietari i, conseqüentment, el
consell va haver de cercar un altre indret per exercir aquestes
competències, la qual cosa va ocasionar perjudicis econòmics al
consell.

L'esmena 6525 demana que la partida que disposa la
Conselleria de Turisme dins el Pla mirall sigui transferida
als consells insulars, perquè entenem que seria més lògic i
més efectiu si planificàssim els plans insulars d'obres
competència dels consells i els plans mirall conjuntament,
i poder fer obres més importants d'una forma conjunta.

Per altra banda, les esmenes 6487, 6488, 6637 i 6489, les
dues primeres fan referència a la creació dels tan necessaris
hotels escola de Menorca i d'Eivissa. I evidentment ens
referim a la creació dels hotels escola i no a les esmenes de
formació que els hem dirigit a la Conselleria de Formació i
Treball que per primera vegada enguany assumeix aquesta
responsabilitat. I quant a les altres dues fan referència a la
imperiosa necessitat de creació de beques d'estudis per als
alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que
cursen els seus estudis a l'Escola d'Hostaleria de la
Comunitat Autònoma.

Quant a les 10 esmenes que mantenim a l'empresa
pública d'Ibatur, la primera d'elles, la 6535, amb coherència
amb el que hem anat defensant, demanam un augment de la
dotació econòmica de l'Ibatur de 150 milions de pessetes
sobre la dotació actual, per tal de fer front a campanyes
específiques per a l'obtenció i recuperació de mercats que
s'han perdut i també per obtenir turisme d'hiver i per tal de
rompre aquesta estacionalitat que patim a les nostres illes.

Quant a l'esmena ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, acab tot d'una, moltes gràcies, Sr. President. 6536 i
6538, la primera d'elles demana que es potenciïn les
campanyes dirigides a la captació de turisme cultural i de
patrimoni històricoartistic; i la 6538 fa referència a la
necessitat de dur a terme una campanya extraordinària a
Anglaterra per a la captació per a les nostres illes del
turisme familiar d'aquest país. Quant a les esmenes 6537,
6441 i 6594, les dues primeres van dirigides a realitzar
campanyes específiques per a la recuperació dels països del
Benelux per a les nostres illes, així com la realització de
campanyes extraordinàries a Alemanya per a l'illa de
Mallorca. I la 6594 també fa referència a l'illa de Mallorca,
ja que consideram que aprofitam la denominació de l'illa de
Menorca reserva de la biosfera, s'hauria de dur a terme per
part de l'Ibatur i amb la col•laboració del Consell Insular de
Menorca, campanyes específiques per donar a conèixer
aquest fet tan important per a l'illa de Menorca. I ja per
acabar, l'esmena 6442 demana l'1% de la inversió que
realitza el Govern a l'illa de Menorca per dur a terme un pla
de captació de turisme cultural per a aquesta illa. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Pere Palau té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per dir que no m'han convençut. Crec
que ja amb el debat a la totalitat pràcticament ja havíem parlat
amb profunditat d'aquestes esmenes, per tant, com són unes
esmenes que jo crec que aquí ja s'ha dit en aquesta cambra, però
crec que són esmenes, i a més un portaveu ho ha dit, que any rera
any que són reiteratius i que les continuaran presentant, per tant
són esmenes clàssiques que ja també any rera any nosaltres ja
ens hem vist en l'obligació també de dir que no. Tal vegada si
fossin esmenes amb més imaginació i amb coses noves, doncs
ens posarien en una altra tessitura i segurament els n'aprovaríem
alguna.

Per blocs, referint-me a les esmenes del PSM, a una que fa
referència a les ajudes a l'oferta complementària, vull dir que
nosaltres també som sensibles a aquest tema, som conscients de
les dificultats que poden tenir diferents empresaris petits i
mitjans per dur a terme les obres que se'ls demanen i esperam
que el Govern també, amb la sensibilitat que té, no bé a través
d'aquesta conselleria, però a través de programes que té d'ajudes,
doncs creï alguna ajuda d'aquest tipus i esper que en un futur no
molt llunyà tal vegada ho puguem celebrar tots junts. Per tant, ja
li dic que no però amb l'esperança que abans de molt de temps hi
hagi alguna via d'ajuda.

Després diuen convenis i ajudes amb els ajuntaments, sigui
per a barreres arquitectòniques, per a senyalització de platges,
per a punts d'interès cultural, etc. Bé, ja ho hem dit, ho ha dit el
conseller, jo ho repetiré, es poden fer tot tipus de convenis amb
els ajuntaments i la Conselleria de Turisme quant a actuacions
primer amb el segon pla d'embelliment o amb actuacions que
estiguin incloses dins el que és la filosofia del Pla mirall.

Després hi ha una esmena que diu: unificar transferències
consells insulars, passar 1.100 milions de pessetes; jo crec que
amb molta alegria, aquí passam els milions de mil amb mil d'un
lloc a l'altre, sí, jo crec que sí, que pareix que jugam al tuti;
malgrat això és que les coses s'han de fer per on s'han de fer, fa
pocs dies que hem aprovat la Llei de traspàs de competències en
matèria d'ordenació turística amb unes dotacions i que qualsevol
iniciativa que s'hagi de dur quant a traspassos de mitjans, bé
sigui matèries o bé sigui econòmiques, tots sabem quin és el
camí a seguir a través de la Comissió Tècnica Interinsular i no
via una esmena a un pressupost que d'alguna manera podríem
deixar quasi sense contingut una secció del Govern.

Manteniment de les oficines d'informació turística, bé, ja ho
hem dit, ho tornarem a repetir. És una competència que està ja
atribuïda als consells insulars, concretament per la Llei 9/93, d'1
de desembre, i per tant creim que han de ser els consells insulars
els que tenen la facultat i la potestat de mantenir-les i estructurar-
les de la manera que ho creguin.

I després hi ha una sèrie d'esmenes sobre, jo les qualific
amb l'objectiu promoció, com el turisme cultural,
cicloturisme, festivals de música, convenis amb els foments,
convenis amb els consells, suport CD Rom; bé jo vull dir
que això entra precisament dins tot el que es fa a través del
programa d'Ibatur. Vostès poden veure, que supòs que les
tenen, les actuacions que ha tengut Ibatur any rera any i
veuran que tots aquests tipus d'actuacions que vostès
demanen aquí, doncs no és cap novetat posar-los en aquests
pressuposts, sinó que es fan des de fa molts anys. I d'alguna
manera el que fan vostès aquí, posen una esmena que
condiciona una quantitat específica per a una determinada
actuació, quan jo crec que és millor de l'altra manera que
amb alguna d'aquestes actuacions tal vegada no s'hi gastarà
tant, però en algunes altres, si és necessari, s'hi podrà gastar
molt més.

Quant a la rehabilitació del casc antic de Palma, bé, jo
crec que el conseller els ha contestat, però jo també mantenc
que no és un objectiu d'aquesta conselleria, no és una
competència d'aquesta conselleria; crec que sí que tal
vegada pot entrar en actuacions que té el Govern, per
exemple en el Pla de rehabilitació de façanes que es pot fer
a través del Pla mirall, jo crec que o bé a través d'altres
programes que pugui tenir el Govern, però no concretament
a través de la Conselleria de Turisme.

Després ja entram a les del Grup Socialista, una, jo les
tenc classificades per grups, una que diu indemnitzacions
desqualificació del sòl urbà. Bé, jo crec que la Conselleria
de Turisme no ha de començar ara, ja fins i tot, o sigui
nosaltres estam d'acord quan parlam de turisme que deim
que totes les inversions que es fan en aquesta comunitat té
una relació molt directa amb turisme, però també hem
d'estar d'acord que quan parlam del pressupost de la
Conselleria de Turisme, la Conselleria de Turisme no ha
d'arreglar tot el que es fa en aquesta comunitat, hi ha altres
conselleries, hi ha altres programes i crec que si s'han de
pagar indemnitzacions en un moment determinat per a
desqualificació de sòls, cada palo aguante su vela, les haurà
de pagar qui realment ho provoqui.

Ajudes a oferta complementària, crec que he expressat
la meva opinió amb una mateixa esmena que hi havia del
Grup PSM. Escoles d'Hostaleria a Eivissa i Formentera, ho
he dit abans en el debat a la totalitat, esperam que la
d'Eivissa, la de Formentera i la de Mallorca puguin ser una
realitat aviat; convenis per vigilar les platges, senyalització
de llocs perillosos, miradors turístics, dotació
d'instal•lacions esportives, mòduls sanitaris, accessos a
platges, punts d'interès, ho repetesc, es poden fer els
convenis que siguin necessaris sempre dins la filosofia del
Pla mirall, bé sigui amb la Conselleria de Turisme o bé sigui
amb una altra conselleria.
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Suport als Poots d'Eivissa i de Mallorca, bé, vull dir que aquí
concretament tenc, que m'ho vaig mirar, una partida que és la
partida 12101-751101-6400, en el qual hi ha una partida de 70
milions de pessetes que són per a suport i assistència tècnica dels
ajuntaments amb la finalitat d'adaptar els seus planejaments al
Poot i per altre tipus d'ajudes que s'hi puguin posar.

Després ja entram dins totes les esmenes que vostè ha fet en
relació amb la promoció, que diu...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Els diré a totes que no perquè aquestes
estan contemplades dins els objectius i programes d'Ibatur.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I arribats a aquest punt del debat tal com ja
s'havia anunciat, la votació es procedirà a fer a les vuit i mitja,
falten cinc minuts; esper que a tots els portaveus els hagi arribat
la còpia de les transaccions que s'havien proposat, es veuran
aquestes en el moment en què s'hagi de produir el debat. Per tant,
a les vuit i mitja en punt procedirem a la votació. De moment,
s'aixeca la sessió per un temps de tres minuts, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vagin ocupant els seus llocs, senyores i senyors diputats.
Deman a les senyores i senyors diputats que per favor ocupin els
seus llocs, que passam directament a votació i deman també als
serveis de la cambra que a partir d'aquest moment no deixin
entrar ningú a la mateixa.

Jo demanaria, sé que és un poc pesant, però demanaria per
favor atenció a l'hora de les votacions; intentarem que siguin el
més clares possibles, però com que s'han d'agrupar moltes
esmenes que sapiguem en tot moment el vot corresponent a cada
una d'elles.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat número 1,
on s'han agrupat el títol 2 i 4 i que van dels articles 2 a 18, i
passam a votar en primer lloc les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, que són la 6690, 6691, 6683,
6681, 6685, 6686, 6684, 6682 i 6687.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; 2 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 6220, 6221, 6210, 6208,
6209, 6212, 6213 i 6214 i el vot particular a l'article 10.2.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; 2 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, 6425, 6426, 6432, 6430, 6431,
6433, 6434, 6409, 6410, 6411, 6412, 6414, 6413, 6415,
6416, 6417, 6405, 6419, 6418 i 6421.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; 2 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat
número 2, on hi ha l'agrupació del títol 5 fins al final del
text articulat i l'exposició de motius. A causa del contingut
d'aquestes esmenes la votació es farà conjunta de totes elles
i dels diferents grups parlamentaris. Per tant, del Grup
Parlamentari Mixt hi ha les esmenes 6816 i 6817; del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, 6689, 6679, 6680 i 6692; del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6216, 6217, 6218,
6205, 6204, 6203, 6202, 6206, 6207 i 6201 i el vot
particular a la Disposició addicional cinquena; del Grup
Parlamentari Socialista hi ha les esmenes 6422, 6428, 6423,
6424, 6429, 6404, 6405, 6406, 6407 i 6408 i el vot
particular a la Disposició addicional cinquena. Procedim a
fer la votació conjunta de totes elles.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets per favor? Poden seure, moltes gràcies.
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Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Per tant,
queden rebutjades aquestes esmenes.

Una vegada votades totes les esmenes al text del projecte de
llei, passarem a la votació de l'articulat comprès dins el debat
número 1 i número 2. Deman a les senyores i senyors diputats si
podem fer votació conjunta dels articles o volen votació article
per article. O si hi ha votació de qualque article que vulguin per
separat. Votació.

Passam a votar els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; abstencions, 2. Queden
aprovats tots els articles del text articulat.

Passam a votar la disposició addicional primera, la disposició
addicional segona, la disposició addicional tercera, disposició
addicional quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena. Volen
qualque votació separada? Passam a votar-les conjuntament, des
de la primera fins a la vuitena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; abstencions, 2. Queden
aprovades totes les disposicions addicionals.

Passam a votar la disposició derogatòria, disposicions finals
primera, segona i l'exposició de motius, conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; abstencions, 2. Queden
aprovades i, per tant, queda aprovat el text articulat.

Acabat el text articulat, procedirem a la votació de les
esmenes corresponents a les seccions pressupostàries i les
empreses públiques. En primer lloc, amb els debats que hem
vist, passarem a votar les esmenes corresponents al debat
número 3 de totalitat i globalitat, secció 11 Presidència del
Govern, secció 32, ens territorials i empresa pública
Ficobalsa. Votarem per separat les esmenes presentades pels
diferents grups, o volen que les agrupem en una votació?
Les agrupam amb una votació. Passarem a votar l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida 6814,
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 6402 de totalitat, 6363 de totalitat, 6358,
6350, 6268, 6269, 6274 i 6334, i vot particular a la secció
32; i del Grup Parlamentari Socialista, l'esmena 6622 de
totalitat, 6518, 6443, 6523, 6520 i 6519.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; 2 abstencions. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

I passam ara a la votació de les esmenes corresponents
al debat número 4, de globalitat, agrupació dels programes
d'alta direcció de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i del Govern, 1114, 1121, 1122, 1261, 1262, i de
relacions exteriors 1342. Abans de procedir a votar alguna
d'aquestes esmenes, fer constar que s'ha fet arribar a aquesta
presidència una transacció que afecta l'esmena 6819 del
Grup Parlamentari Mixt, 6706 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 6354 del Grup Parlamentari PSM i 6345
i 6615 del Grup Parlamentari Socialista, i que fa referència
a una alta de 40 milions de pessetes que es produiria dins la
secció 11, amb una baixa de 40 milions de pessetes també
que es produiria dins la secció 18, amb increment de dotació
referent a ajudes al tercer món. Per passar a votar açò s'ha
d'acceptar primer aquesta transacció per part de tots els
portaveus. S'accepta la transacció. Per tant, queden retirades
totes aquestes esmenes i passam a votar la transacció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
transacció, es volen posar drets per favor? Moltes gràcies.

Queda aprovada per unanimitat.

Hi ha una altra transacció presentada que fa referència a
l'esmena 6783 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, que
és una alta o dues altes de 90 i 10 milions i baixa de 90 i 10
milions de pessetes, encara que estigui a la mateixa secció
corresponen a dos subconceptes, a afectació amb dos
subconceptes, que és un 60000, i l'altre 7405, i és una
afectació de 100 milions de pessetes per a compra de
patrimoni a Menorca i a Eivissa i Formentera. S'accepta
aquesta transacció per part de tots els portaveus?
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Per part d'Esquerra Unida no s'accepta perquè és una presa de
pel.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, es manté l'esmena i passam a votar per part del Grup
Parlamentari Mixt l'esmena 6830; per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida les esmenes 6782, 6783, 6781, 6780, 6779,
6778, 6777 i 6775; per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 6263, 6323 i 6270; per part del Grup Parlamentari
Socialista, 6521, 6589, 6549 i 6511. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de totes
aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
esmenes.

I passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
número 5. Passarem a votar, primer de tot, si és que és acceptada
prèviament, dues propostes de transacció que fan referència a
dues esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista. La
primera és una transacció a l'esmena presentada, 6522, que és
una alta de 50 milions de pessetes o una afectació, en aquest cas
també és una afectació de 50 milions de pessetes a la construcció
de la residència de Felanitx. Per part del Grup Parlamentari
Socialista hi ha cap inconvenient? Per part dels altres grups? Per
tant, aquesta esmena queda retirada o decau i passam a votar
aquesta transacció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

S'aprova per unanimitat.

L'altra esmena, que també és d'afectació de 50 milions de
pessetes per a la construcció del centre de dia de Llucmajor, és
una transacció a l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, 6631, que són 50 milions de pessetes. S'accepta la
transacció? Hi ha cap inconvenient per part dels altres portaveus?
Queda retirada l'esmena 6631. 

Es pot donar aprovada per unanimitat aquesta transacció?
S'aprova per unanimitat aquesta transacció.

El Grup Parlamentari Popular ha fer esment de votar
favorablement dues esmenes que són la 6793 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i la 6353 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. És així?

Passam a votar, idò, aquestes dues esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
6793 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i de l'esmena
6353 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades aquestes dues esmenes per
unanimitat.

I passam a votar conjuntament la resta d'esmenes. Per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida les esmenes
6798, 6797, 6799, 6708, 6709, 6705, 6707, 6693, 6795,
6790, 6794, 6796, 6791, 6792, 6786, 6788, 6787, 6785 i
6800; la 6789 està retirada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM passam a votar la 6348, 6316, 6349,
6351, 6352, 6355, 6356 i 6354, i ha retirat l'esmena 6271;
queda retirada aquesta esmena. Per part del Grup
Parlamentari Socialista són les esmenes 6583, 6584, 6638,
6639, 6640, 6471, 6472, 6613, 6492, 6614, 6610, 6611,
6612, 6473, 6642, 6643, 6644, 6646, 6690, 6585, 6490,
6585, 6645, 6588, 5651, 6544, 6545, 6547, 6652, 6546,
6590, 6491, 6444, 6548, 6578, 6650 i 6591. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam a votar les esmenes corresponent al debat
número 6 de totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme i
empresa pública Ibatur. Passam a votar conjuntament les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 6281 i 6364, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, 6654 i 6661.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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I passam a votar les esmenes corresponents al debat número
7 de globalitat del programa 7511, Direcció i serveis generals de
turisme i fins a la resta de la secció 12; secció 31, Serveis
comuns, despeses diverses i empresa pública Ibatur.

Passarem a votar conjuntament les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 6285, 6286, 6279, 6282,
6284, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295,
6341 i 6403, i del Grup Parlamentari Socialista 6543, 6530,
6487, 6488, 6529, 6531, 6592, 6486, 6525, 6527, 6528, 6533,
6534, 6593, 6489, 6637, 6442, 6441, 6535, 6536, 6537, 6538,
6594, 6595, 6596 i 6597.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I arribats a aquest punt se suspèn la sessió que tornarà
començar a les 10. Moltes gràcies.
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