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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam el debat del
Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
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Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma per l'any 1998.

En total, per fer un petit recordatori, hi 26 debats, els dos
primers fan referència a tot el text articulat, i fer una referència,
encara que veig que no hi ha cap membre del Govern, que quan
intervengui el Govern s'obre una qüestió incidental, amb rèplica
i contrarèplica, però que aquesta presidència té el propòsit ferm
de guardar l'equilibri en el temps de les intervencions, entre el
Govern i els grups parlamentaris.

Al títol del projecte no s'han presentat esmenes.

Debat número 1, agrupació de títols del primer al quart,
articles 1 al 17; títol I, de l'aprovació dels pressuposts; títol II,
dels crèdits i de les seves modificacions; títol III, normes de
gestió del pressupost de despeses; títol IV, de la concessió
d'avals. 

En primer lloc veurem conjuntament les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, la
6282, 6283, 6278, 6277, 6279, 6280 i 6281. Per defensar-les té
la paraula el seu portaveu, Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. L'esmena 6282 és a l'apartat b)
de l'article 6, i el pretén és suprimir la darrera part d'aquest
apartat b) de l'article, en la mesura que estableix excepcions a les
limitacions que el propi article marca a la realització de
transferències de crèdit a càrrec d'operacions de capital, amb la
finalitat de finançar operacions corrents. Nosaltres pensam que
aquesta limitació de transferència amb càrrec a operacions de
capital per finançar operacions corrents ha de tenir caràcter
universal, i per tant estam a favor de la supressió d'aquesta
limitació.

L'esmena 6283 és una esmena de supressió de l'apartat 3 de
l'article 8, que també ve a establir un règim excepcional a les
limitacions de quantia que l'article 8, que és l'article referit a
autorització i disposició de la despesa, i reconeixement de
l'obligació, que el propi article 8 estableix per les disposicions de
crèdit que poden fer a un moment determinat el president del
Govern, la Conselleria de Presidència, i els responsables de les
entitats autònomes. Aquestes limitacions que l'article estableix
tenen també el seu règim d'excepcionalitat a l'apartat 3 de
l'article, i des del punt de vista d'Esquerra Unida seria bo
suprimir aquesta excepcionalitat i mantenir les limitacions en els
termes prevists als altres apartats.

L'esmena número 6278 és una esmena de modificació (...) de
l'article 11, que és el que fa referència a les retribucions dels
membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i altres alts càrrecs i personal eventual al servei de
l'Administració de la Comunitat. Analitzant l'estructura
retributiva dels governants de la Comunitat Autònoma, dels
membres del Govern, dels consells insulars, dels principals
ajuntaments de la nostra comunitat, pensam que hi ha un
décalage important entre el que es cobra a la Comunitat
Autònoma i el que es cobra a altres institucions, diferència en
part perfectament sostenible, des del punt de vista de la
importància d'aquesta institució respecte d'altres, però que
pensam que està desmesurada, i en aquest sentit nosaltres
pensam que el punt de referència de les modificacions de les
retribucions d'aquests alts càrrecs i membres del Govern s'ha de
fer en referència a les retribucions de 1995, i no en referència a
les retribucions de 1997.

Quant a l'esmena 6277, és una esmena de supressió de
l'apartat 4 de l'article 12, que és una esmena, jo crec que s'explica
en si mateixa, o dit d'una altra manera, el que no s'explica és
l'apartat 4 de l'article 12. L'apartat 4 de l'article 12 ve a consagrar

un sistema retributiu diferent per al desenvolupament d'una
mateixa funció, en virtut del lloc d'origen de la persona que
ocupi o que desenvolupi aquesta feina. Nosaltres pensam
que el principi de "a igual treball igual retribució" és un
principi pràcticament sagrat de qualsevol sistema retributiu,
i que no té cap tipus de sentit que alts càrrecs o funcionaris
de la Comunitat Autònoma que accedeixin a un altre alt
càrrec o un alt càrrec de la mateixa comunitat autònoma
puguin escollir entre la retribució anterior i la corresponent
a la feina que desenvolupen. Sempre qualsevol persona ha
de cobrar la retribució corresponent a la feina
desenvolupada, i no és bo ni és correcte establir qualsevol
tipus d'excepció a aquest nivell.

Respecte a l'esmena 6279, la retiram en aquest mateix
moment.

L'esmena 6280 és una esmena de modificació de l'apartat
4 de l'article 15, és un article on es venen a determinar les
indemnitzacions per raó del servei que hagin de cobrar els
representants de l'administració de la Comunitat Autònoma,
i nosaltres pensam que seria bo que, al marge que es digui
que aquestes indemnitzacions hagin de ser establertes de
manera reglamentària, es posi un criteri, que és un criteri -el
que nosaltres fixam a la nostra esmena- d'homologació en
la mesura que sigui possible amb allò previst per a aquest
tipus d'indemnitzacions a l'Administració de l'Estat.
Nosaltres pensam que no és bo que administracions distintes
tenguin criteris particularment diferents a aquests tipus de
capítols semiretributius com són aquestes indemnitzacions,
i en aquest sentit creim que és bo, per evitar qualsevol tipus
de polèmica, anar a criteris d'homogeneïtat, i els criteris
d'homogeneïtat més natural són l'homogeneïtat amb
l'Administració de l'Estat.

 I per últim, hi ha una esmena, la 6281, que és una
esmena de supressió a l'apartat 2 de l'article 17, on parlam
dels avals que s'autoritzen per l'Institut Balear de
Sanejament, s'autoritzen avals per, entre d'altres coses,
construir infraestructures relacionades amb la
dessalinització i potabilització de les aigües de la nostra
comunitat. Nosaltres tenim una oposició conceptual cap a
aquest tipus de tractament dels nostres recursos hídrics.
Pensam que ni la dessalinització és un bon sistema, i
òbviament la potabilització ja és un sistema directament
prohibitiu, i en aquest sentit pensam que s'haurien de
suprimir aquestes referències a l'esmentat apartat 2 de
l'article 17 de la Llei. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM es mantenen les esmenes 6907 i 6908.
Per defensar-les té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 6907 està referida a
l'article 6, i proposa afegir un nou apartat, en el sentit
d'impedir minoracions o increments de crèdit que com a
conseqüència de transferències anteriors hagin estat objecte
ja d'increment o de minoració, en no ser que afectin crèdits
de personal, o que fossen conseqüència de traspassos de
competències als consells insulars. El motiu d'aquesta
esmena no és més que mantenir les prescripcions
contengudes a l'article 53.c) de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma, les quals no pretenen més que
preservar una gestió dels crèdits ajustada al sentit comú
pressupostari, i jo afegiria a més sentit comú i elegància
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pressupostària, perquè no és molt correcte incrementar o minorar
partides successivament, que han estat objecte de minoració o
d'increment.

Quant a l'esmena 6908, que fa referència a l'article 12,
despeses de personal, proposam suprimir íntegrament l'apartat 4,
que estableix unes remuneracions distintes per alts càrrecs i per
personal funcionari que accedeixi a llocs de treball dins
l'Administració d'un rang inferior al que mantenien en
l'actualitat. El motiu és ben clar, cadascun dels llocs de treball,
sigui d'alts càrrecs o de personal funcionari o laboral, ja té
fixades les seves retribucions, a les quals s'ha de subjectar la
persona que els ocupa. Per tant, no creim convenient introduir
aquest apartat 4, i proposam la seva supressió. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s'hi mantenen les esmenes 6528, 6544, 6545, 6456,
6547, 6549, 6548, 6550, 6551, 6656, 6554, 6552, 6553, 6555,
6529, 6531, 6532, 6533, 6534, 6530, 6537 i 6536. Per defensar-
les té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
L'article 31.1 de la Llei de finances diu literalment: "La creació
i conversió de deute públic de la Comunitat Autònoma hauran de
ser aprovades per llei del Parlament de les Illes Balears. La dita
llei determinarà, en tot cas, l'import màxim del deute".
Determina, assenyala aquesta llei de pressuposts l'import màxim
del deute que pot emetre el Govern durant l'any 1998?, no. No ho
determina i de l'aplicació, de la lectura del text, article 1, article
18.3 d'aquest projecte de llei, resulta que romanen 473 milions
de pessetes sense un finançament correcte, és al text de la Llei de
pressuposts. Això, què significa?, per descomptat una incorrecció
tècnica, per descomptat una vulneració de la llei, sé, perquè m'ho
han dit altres vegades i al llarg del debat ja m'ho han argumentat,
que una llei corregeix una altra llei, i aquesta llei de pressuposts
té tant de valor com la Llei de finances, però aquesta llei de
pressuposts no corregeix la Llei de finances eliminant el seu
compliment. Aquesta llei de pressuposts es limita a no complir
la Llei de finances, a no complir aquell apartat que diu que
l'import màxim del deute autoritzat estarà assenyalat per llei,
aquesta llei no ho assenyala. Per tant, hi ha una vulneració de la
Llei de finances, i l'emissió del deute que es faci al llarg de l'any
98, per tant, pot estar sotmès a una falta de suport i de seguretat
jurídica legal en la seva emissió. Què és això?, només una
tècnica de maquillatge comptable, un intent d'amagar el volum
total de deute autoritzat, no és res més, una vulneració tècnica i
un incompliment de la mateixa llei de finances.

Aquest text, com sempre, ja ens hi té acostumats aquest
govern, com cada any, té un excés de laxitud en la vinculació
dels crèdits que desvirtua el caràcter limitatiu i de control de
despesa que l'autorització parlamentària als pressuposts significa.
La Llei de pressuposts es diu moltes vegades, s'ha dit massa
vegades, és una llei que intenta disciplinar el comportament
financer del Govern al llarg de l'anualitat, que suposa una
autorització màxima, limitativa, que suposa una disciplina sobre
com s'han d'utilitzar els crèdits i, per tant, limitacions imposades
parlamentàriament, però en aquesta comunitat autònoma estam
massa acostumats que la majoria s'utilitza per llevar aquest
caràcter limitatiu, aquest caràcter de control, aquest caràcter de
disciplina que té l'autorització parlamentària dels pressuposts. 

Excés de laxitud en la vinculació, ja ho hem dit, excés de
laxitud en les possibilitats d'intercanviar els crèdits ampliables,
s'ha de recordar, el que és el concepte de crèdits ampliables, són
aquells que es poden ampliar perquè hi hagi sentències judicials,
perquè són retribucions obligades per disposicions legals, perquè
hi ha noves transferències que obliguen a l'ampliació, etc., és a
dir qüestions que suposen una innegable necessitat d'ampliar el
crèdit per fer front a drets i a obligacions derivades normalment
d'una llei, i en canvi en aquesta llei es fan crèdits ampliables per
raó que són despeses importants. Jo no vull discutir la
importància de les despeses de caràcter social, em semblen
importantíssimes, transcendentals, però l'ampliabilitat dels
crèdits no ve donada per la seva importància, per`què són més
importants aquestes que unes altres?

Hi ha un excés de facultats concedides al conseller
d'Economia i Hisenda, facultats que haurien d'estar reservades al
Consell de Govern, perquè concedir al conseller d'Economia i
Hisenda la facultat de determinar a quins programes de despesa
s'apolicaran els romanents de Tresoreria, que és com fer un
segon pressupost, que és com determinar, amb prioritats

polítiques, a què es destinaran sobrants, romanents de
pressuposts d'anys anteriors, significa una càrrega de
responsabilitat absolutament il•lògica, en aquests moments
aprovam un pressupost al Parlament, el que proposam és
que, com a mínim, el que signifiquen criteris de distribució
de noves quantitats, estiguin reservades, com a mínim, al
Consell de Govern, que és qui ha d'establir les prioritats i no
el conseller d'Economia i Hisenda.

El text continua tenint el caràcter de xec en blanc d'altres
anys, i, per posar un exemple, direm que ni tan sols la
majoria es pren la molèstia de justificar per què determinats
crèdits són ampliables o per què cal autoritzar per llei
modificacions de crèdit necessaris per transferències als
consells insulars, modificacions de crèdit que, en qualsevol
cas vendran aprovades per la llei corresponent, i que no hi
ha la més mínima justificació, i no havent-la, en canvi, es
continua mantenint un article innecessari i d'aplicabilitat
dubtosa. 

Hi ha també un excés de laxitud en relació als
compromisos de despeses que el Govern pot contreure per
a exercicis futurs, em referesc a les despeses plurianuals.
Posem un exemple, l'article 9 d'aquesta llei permet que
l'executiu contregui obligacions de despesa per als pròxims
anys aproximadament per un 105 milions de pessetes.
Mirats els capítols en els quals són d'aplicació les despeses
plurianuals, capítols 6 i 7 i part del capítol 2, això fa
aproximadament 50.000 milions de pessetes que multiplicat
pels 230% que es pot contreure, significa que aquest govern,
amb aquest text, té la capacitat de contreure obligacions de
despesa en els pròxims anys per més de 100.000 milions de
pessetes a un pressupost de 120.000. Ho necessita el
Govern?, evidentment, no. Ho utilitzarà el Govern?,
evidentment, no, però quin és l'únic argument que en tràmit
de ponència i en tràmit de comissió se'ns ha donat per
respondre a aquesta esmena?, que així és molt més còmode.
Evidentment, és molt més còmode, però seria molt més
còmode aprovar un article únic que digués, "s'aprova una
despesa de 120.000 milions de pessetes, el Govern ja ho
justificarà". Evidentment, és molt més còmode. Però
precisament, el pressupost, la disciplina pressupostària
significa tot el contrari, significa retre comptes al Parlament
i significa ajustar els comptes a un grau racional, a un
equilibri adequat entre les necessitats de gestió i les
obligacions de control que té el Parlament.

Els alts càrrecs podran congelar el seu salari, els alts
càrrecs, no solament els funcionaris que estam d'acord amb
l'argumentació que feia el portaveu d'Esquerra Unida que
seria una espècie d'exageració, però els alts càrrecs que
accedeixin a un altre càrrec, superior però més mal retribuït,
podran optar per mantenir el salari anterior. Això als
funcionaris és de difícil justificació, però és una pràctica
que s'ha vengut establint i tendria una certa justificació, però
als alts càrrecs polítics no, per l'amor de Déu!, per què un
senyor que ha estat conseller, que ha estat president de la
Comunitat Autònoma i que el dia de demà té un altre càrrec,
pot triar entre les retribucions anteriors, les retribucions que
té ara com a president o com a conseller de la Comunitat
Autònoma, no té absolutament cap sentit, però així està, així
està al projecte de llei, i tampoc hi ha raons per les quals
se'ns diu que les nostres esmenes no poden ser admeses.

Avals, s'autoritzen avals per un import de 3.000 milions
de pessetes, un sol aval, un sol aval es pot concedir per un
total de 900 milions de pessetes i, a més, aquests avals no
resulten acumulatius. Evidentment, és una desproporció,
atès el volum pressupostari i sobretot tenint en compte la
història dels avals a aquesta comunitat autònoma. NO estam
d'acord que dins els avals es puguin incloure operacions de
risc, com les fetes amb moneda estrangera.
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Un altre exemple de translació de deute, en parlam molt
sovint, d'això. Els consorcis d'aigua, estam en contra d'aquest
sistema de gestió i d'aquest sistema de vampiritzar la capacitat
d'endeutament dels ajuntaments a favor de la Comunitat
Autònoma perquè després surtin uns números rodons per a la
Comunitat.

I, per últim, una exigència,  els crèdits avalats a empreses
públiques han de ser exclusivament destinats a inversions, no
prioritàriament, no primordialment, com diu el text, la qual cosa
permet, concedeix a les empreses públiques, la possibilitat de
desviar crèdits per despesa corrent, cosa que ens sembla fora de
tota lògica pressupostària i financera.

En resum, les nostres esmenes pretenen introduir, pretenen
recuperar la vocació del que ha de tenir un text d'una llei de
pressuposts, fa pocs dies llegíem a la premsa que el president de
la Comunitat Autònoma deia que ell era president d'un govern
d'un partit nacionalista, ho deia, i ho deia reivindicant el respecte,
reivindicant la fortalesa que des d'aquest govern es pretén tenir.
No és aquest el camí, senyors del Govern, senyors de la majoria,
el camí és reivindicant el respecte, reivindicant la pròpia dignitat,
respectant-nos a nosaltres mateixos, i això comença per respectar
les institucions, per respectar la labor parlamentària, per
respectar el contingut de les lleis, per respectar la submissió de
l'executiu al Parlament, i aquest respecte hauria de néixer del
mateix Grup Parlamentari Popular que hauria d'exigir del Govern
un major grau d'imposició de criteris parlamentaris i un menor
grau de submissió a crítica als criteris de comoditat de l'executiu
que són els únics que presideixen aquest text legislatiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin intervenir? Grup
Popular.

Abans d'intervenir, m'agradaria demanar-li, intervé en torn de
rèplica o en torn de fixació de posicions, Sr. Juaneda?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

En torn de fixació de posicions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir, d'entrada que, en aquest cas,
no podrem donar suport pràcticament a cap de les esmenes que
s'han presentat per part del grup, excepte a una esmena, la 6536,
del Grup Parlamentari Socialista, que fa referència a l'article 17,
apartats 3 i 4, on diu que se substitueixi el terme "primordial" per
"exclusiu", quant al destí que hauran de tenir els avals per
operacions de crèdit, aquesta esmena l'aprovarem. Però, com dic,
la resta d'esmenes no podran tenir, desgraciadament, el nostre
suport, perquè creim sincerament que no contribueixen a millorar
el text, no contribueixen que es pugui fer una millor gestió
d'aquest pressupost per a l'any 1998, i en cap cas, tampoc, creim
que no suposen un major respecte a les institucions. El respecte
a les institucions, el Grup Popular, aquest govern, el Partit
Popular el té i és en absolut escrupolós amb la normativa i amb
els procediments que hi ha establerts de control pressupostari, de
gestió de despeses, de gestió d'ingressos, i açò crec que ha de
quedar fora de dubte, i ho dic per la part final de la intervenció
del Sr. Quetglas.

I dic que no em podré referir a totes i a cadascuna de les
esmenes, perquè ja ho vam fer a comissió i, per altra banda,

també, per la limitació de temps, i atès que són moltes
esmenes que estan agrupades en aquest debat, no em
referiré a cadascuna d'elles, per`+o sí amb caràcter general,
perquè moltes i coincidents entre els grups també tenen un
denominador comú. Primer em referiré a les afirmacions
que ha fet el Sr. Quetglas quant a l'article 1 i l'article 18.3
sobre la fixació del nivell  d'endeutament. 

Jo no sé si vostè s'oposa a aquesta fórmula, si ens acusa
de maquillatge, si ens acusa d'amargar...; jo li vaig dir a la
comissió, i li puc tornar a dir aquí amb totes les paraules i
amb tots els nombres, que nosaltres no tenim cap
inconvenient en dir públicament, fins i tot podem fer una
nota de premsa, en dir quin és l'endeutament que nosaltres
preveim que tendrà la Comunitat Autònoma o que
s'autoritza per la Comunitat Autònoma per a l'any que ve.
La manera de determinar-ho és, simplement, una fórmula
que és pràctica habitual a altres administracions i que, fins
i tot, és més clara, fins i tot es referencia en el saldo viu de
l'endeutament a final de l'exercici, que creim que és una
manera molt adequada de fixar fins a on es pot endeutar la
Comunitat Autònoma i que permet, a més, durant l'exercici,
una major flexibilitat en la gestió de l'endeutament, un
major racionament de l'endeutament, de les operacions
d'endeutament que es facin. Per tant, de maquillatge,
d'intentar ocultar dades, en absolut. 

Li podem tornar a dir aquí: 2.013 milions és el resultat
d'aquesta operació de suma i resta del capítol 9 i el capítol
d'amortizacions de la part de despeses; no hi ha cap
inconvenient en reconèixer-ho, està implícitament en el text
articulat i, per tant, no creim que s'hagi de fer d'una altra
manera; a part que la seva esmena a l'article primer, com
sap, és equivocada; vostè, no sé si pel temps que va tardar
en descobrir quin era el càlcul que s'havia de fer, idò va
suposar que els pressupostos no quadraven. Els pressupostos
quadren, és evident, totes les despeses estan finançades i no
hi ha cap voluntat d'amargar cap dada perquè li dic i li
repetesc que no tenim cap inconvenient en fer-ho públic i en
reconèixer-ho aquí i allà a on faci falta. És una simple
fórmula de determinació del nivell d'endeutament.

Esmenes també comunes i, sobretot, plantejades pel
Grup Socialista, són les que fan referència a les limitacions
innecessàries quant a la gestió. Nosaltres -i així està recollit
a la normativa- quant a la gestió del pressupost,
modificacions pressupostàries, ampliació de partides, la
normativa permet uns límits. Estam en el debat dels
pressupostos, no estam analitzant la liquidació d'aquests
pressupostos que farà la Comunitat Autònoma, estam en un
debat de previsions, en un debat a on nosaltres creim que és
correcte posar en el text articulat unes limitacions màximes.
Després el Govern les utilitzarà o no les utilitzarà, açò ho
hauríem de veure; en tot cas, hauria de ser una crítica a la
liquidació dels pressupostos, però com a previsió, que
nosaltres tenguem la possibilitat, que el Govern tengui la
possibilitat per a una millor gestió del pressupost de
despeses en casos de necessitat i d'una forma justificada, i
sempre, sempre, amb els corresponents controls
parlamentaris que fixa la normativa, creim que no és dolent;
no tenim per què, en el moment en què pressupostam, en
què regulam la gestió del pressupost de despeses, posar-nos
excessives limitacions. Anem després a analitzar si el
Govern ha fet un abús o no, si havia fet una mala previsió
de despeses, si ha hagut de recórrer molt a les modificacions
pressupostàries, però no ara; ara no limitem la capacitat de
gestió i de modificació del pressuposts perquè així ho
permet la legislació, a més. 

En qualsevol cas, som escrupolosos amb la legislació. El
cas concret de les partides ampliables diu que no hem de
fixar o no hem de declarar la capacitat d'ampliar una partida
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en funció de si les despeses són importants o no; no és que siguin
més importants que les altres, és que són despeses que es poden
donar casos d'urgència que, d'una forma immediata, s'hagi de
procedir a un pagament, i el fet de no tenir la partida
corresponent fa que nosaltres la declarem ampliable o que vegem
bé que el Govern, en el text articulat, la posi com a ampliable per
poder atendre necessitats urgents i immediates sense haver de
recórrer a tot el mecanisme de modificació del pressupost, i crec
que està suficientment justificat.

Quant a les despeses plurianuals, un altre cas, i igualment
amb el que fa referència a la concessió d'avals; també són
exemples de limitacions màximes que ens fixam que després
s'utilitzen o no s'utilitzen, ja dic, tant en despeses plurianuals
com en tot el mecanisme, en tots els casos de concessió d'avals,
nosaltres creim que el Govern ha de tenir un marge de maniobra
i que després, en qualsevol cas, sí que podrem criticar o censurar
l'ús que en faci, açò cada grup després defensarà la seva postura,
però veient quin ús s'ha fet d'aquests límits màxims que
s'imposen en aquesta normativa.

Finalment, una referència concreta a l'esmena que afecta
l'article 12, apartat 4; vull dir-li que aquesta disposició és,
evidentment, per evitar situacions injustes; és fàcil fer demagògia
amb aquesta qüestió, però està clar que, amb caràcter general, hi
ha situacions que no es poden donar i que aquesta norma
corregeix. Per tant, també creim que no té sentit aprovar aquestes
esmenes de supressió i que, en qualsevol cas, mantendrem aquest
text. 

Per tant, vull reiterar la nostra postura quant al fet que
votarem en contra de totes i cadascuna de les esmenes
presentades en aquests articles, de l'1 al 17, excepte, com he dit,
la 6536 que, evidentment, es pot considerar que introdueix una
millora, una petita millora precisant que els avals per a
operacions de crèdit es destinaran, exclusivament, al finançament
d'inversions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passam... Sí?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, volia utilitzar el meu dret a rèplica.
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EL SR. PRESIDENT:

Jo només vull dir que havia demanat amb quin caràcter feia
ús de la paraula i m'ha dit per a fixació de posicions. No hi ha
inconvenient, perquè així està previst; en tot cas, si vostè intervé
hauré de tornar a donar la paraula al Sr. Juaneda perquè pugui
tenir torn de contrarèplica. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Em sembla absolutament normal.

EL SR. PRESIDENT:

Jo entenc que vostè s'ha dirigit als altres grups i ni tan sols els
ha esmentat. Té la paraula, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo he d'agrair al Sr. Juaneda que la
seva sinceritat l'obligui a reconèixer que per calcular el nivell de
deute autoritzat literalment en aquesta llei de pressupostos s'han
de fer operacions de sumes i restes i que la quantitat autoritzada
està implícita; ho ha dit així i jo li he d'agrair perquè,
efectivament, la quantitat està implícita; s'ha de deduir, s'ha de
fer una operació de sumes i restes, però la Llei de finances obliga
que sigui explícita i, per tant, aquest text no compleix la Llei de
finances i, per tant, l'emissió de deute necessària per finançar
aquest pressupost no té cobertura legal, i això és el que nosaltres
deim, que no té cobertura legal i que falten 472.000 mil..., 472
milions de pessetes i que el deute total necessari per finançar
aquest pressupost és de 2.023 i no de 1.550, efectivament, i ell ho
reconeix i diu que està disposat a fer una nota de premsa; no
necessitam una nota de premsa, el que necessitam és un article
de la Llei que ho digui; una nota de premsa no, un article a la
Llei de pressuposts que ho digui, això és tot.

I diu: "això és pràctica habitual de les altres administracions",
i aquí patina, Sr. Juaneda, perquè això no és pràctica habitual de
les altres administracions, això no ha estat mai pràctica habitual
de les altres administracions fins l'any passat, fins que una
normativa del Sr. Aznar, o del Sr. Rato, que es va considerar
molt intel•ligent per tapar quin era l'autèntic volum de dèficit de
deute generada pels pressupostos, va permetre aquesta fórmula
des de l'any passat amb una correcció de la Llei general
pressupostària que podia fer això. Però aquesta correcció de la
Llei general pressupostària aquí no s'ha fet, a la Llei de finances
i, per tant, això és pràctica no habitual, sinó nova de la nova
administració conservadora a la Llei de pressupostos de l'Estat,
que vostès han aplicat sense tenir en compte que aquí hi ha una
Llei de finances i, per això, jo li parlava de respecte a les pròpies
institucions i de respecte a les pròpies lleis, perquè vostès no se
les creuen, les seves pròpies lleis que estan obligats a complir,
això és el problema i, per tant, vostès apliquen mimèticament
allò que el Sr. Aznar i el Sr. Rato es varen inventar per maquillar
el deute dels pressupostos de l'Estat i treure uns bons nombres,
i ho apliquen aquí sense tenir en compte que la Llei de finances
aquí els ho impedeix. Ja veurem què passarà quan s'hagi d'emetre
aquest deute.

Després només voldria replicar una altra afirmació; diu: "ara,
no limitem; ara no és qüestió de posar límits al Govern sobre la
gestió pressupostària"; idò quan, Sr. Juaneda? Ara és quan hem
de limitar, ara, en aquesta discussió, quan discutim com, a través
de quins mecanismes, a través de quines limitacions, el Govern
de la Comunitat Autònoma podrà fer les despeses autoritzades
per aquest pressupost, ara és quan hem de parlar de limitacions,
precisament en aquest moment, és quan hem de parlar de
limitacions. Pensar que ho hem de deixar tot al final, quan el
Govern reti comptes, quan es facin les liquidacions i després ja
ho veurem i després ja liquidarem, em sap greu però és no

entendre com funciona un règim parlamentari. Gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té vostè la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull insistir..., no sé, jo no sé si
açò és diu batre ferro fred o alguna cosa així, però crec que
ha quedat clar en la meva primera exposició i li puc tornar
a dir: no maquillam res, i el Sr. Rato segurament va utilitzar
aquesta fórmula..., no sé quins nombres, quin dèficit havia
de maquillar si no és el que van deixar vostès. El Sr. Rato
segurament va emprar aquesta fórmula per poder gestionar
d'una forma adequada els pressuposts, perquè no sabíem què
ens trobaríem, perquè no sabíem els forats que hi havia als
comptes de l'Estat i açò és una manera de dir: "idò, mira, la
fórmula que utilitzam és una fórmula que ens permet
gestionar bé l'endeutament"; no, en cap cas, per amagar res,
en qualsevol cas seria per amagar el dèficit que van deixar
vostès.

Quant a les limitacions...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Jo no sé si allò de les limitacions a la gestió del
pressupost de despeses és un caprici seu i personal, és una
qüestió del Partit Socialista, perquè jo crec que té companys
no massa enfora de vostè que defensen tot el contrari i, a
més, no és només que ho defensin, no, és que ho apliquen;
al Consell Insular de Menorca, quan governava el Partit
Socialista en coalició amb l'Entesa de l'Esquerra de
Menorca, vaja, quasi quasi més del que permetia la Llei,
però calcada la legislació es copiava, es transcrivia i es
posaven els límits màxims..., el pressupost podia, en un
mes, en una setmana, no semblar-se de res amb el que
s'acabava d'aprovar. Per tant, no sé, ja no sé si té torn per
contestar-me, però si és una qüestió personal i capriciosa de
vostè, no la defensi amb tant d'interès; crec que ha de ser un
poc coherent amb el que fan a les institucions on governen.

Les limitacions, com dic, no és ara on s'han d'imposar,
és el seguiment que s'ha de fer després a la gestió dels
pressuposts, a la gestió de govern de l'execució del
pressupost de despeses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat número 2, agrupació del
títol cinquè fins al final del text articulat i exposició de
motius. Títol 5, normes de gestió dels pressuposts
d'ingressos; títol 6, de les operacions extrapressupostàries;
7, de la intervenció, del control financer i de la
comptabilitat; 8, relacions institucionals; disposició
addicional derogatòria i finals.

Hi ha presentades esmenes per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Nacionalista-PSM i Grup
Parlamentari Socialista. En primer lloc veurem les esmenes
presentades per Esquerra Unida de les Illes Balears, que són
la 6284, 6276, 6275 i 6274. Sr. Grosske, té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera esmena és la 6284
i és d'addició d'un nou article que pretén acabar amb una situació
discriminatòria que es produeix entre els funcionaris interins de
la Comunitat Autònoma, que no perceben encara el cent per cent
de les retribucions bàsiques, inclosos els triennis, corresponents
al grup al qual pertanyen. Això és una situació que qualificam de
discriminatòria perquè no es correspon amb la situació que
frueixen els funcionaris interins del conjunt de l'Estat que,
efectivament, tenen aquesta retribució del 100%. Per tant, el que
fa aquest nou article és instar el Govern a la correcció del decret
85/90 de 20 de setembre, en el sentit d'acabar amb aquesta
situació discriminatòria.

L'esmena  número 6276 és una esmena de supressió de la
disposició addicional segona, una disposició que, per al personal
funcionari docent de la Comunitat Autònoma que se'ns ha de
transferir, estableix que no li serà d'aplicació un concepte
retributiu -l'establert en el punt 3 a de l'article 2 del decret 85/90,
precisament aquell al qual abans fèiem referència- que és,
precisament, el concepte retributiu on s'incorporen o on es fan
efectives les homologacions entre el personal funcionari
transferit i el personal de la Comunitat Autònoma. La veritat és
que si la redacció de la llei d'acompanyament ja ha col•locat
aquest personal en una situació difícil respecte de les seves
expectatives d'homologació, ja que no fixa cap tipus de termini
concret perquè es produeixi aquesta homologació, aquesta
disposició addicional segona de la llei de pressuposts introdueix
un altre element negatiu i d'incertesa en el sentit que sembla que
dins l'estructura retributiva d'aquest personal docent transferit no
hi haurà, no s'incorporarà aquest concepte utilitzat per a
l'homologació dels funcionaris.

La tercera de les esmenes que defensa Esquerra Unida en
aquest debat és la 6275, que proposa una nova disposició
addicional, en el sentit que aquest pressupost es materialitzi en
un annex d'inversiona que, des del nostre punt de vista, ja hauria
d'anar incorporat al projecte de pressuposts que aquests dies
debatrem en el Parlament. És una pràctica parlamentària i
política extraordinàriament saludable, és molt clarificadora, és el
que es fa, per exemple, en els pressuposts de l'Estat i que
permet, efectivament, aquesta territorialització, entre d'altres
coses, de la inversió, tenir-la perfectament visualitzada. Aquest
annex d'inversions, insistim, seria un guany en transparència i un
guany polític de primer ordre per al seguiment de l'acció política
del Govern, el seguiment parlamentari i el seguiment per part de
l'opinió pública.

Quant a la darrera de les esmenes, és la 6274, que és una
esmena absolutament de detall que hem incorporat al llarg de la
nostra curta vida parlamentària, de la mateixa manera que,
imaginam, el text de l'exposició de motius es va repetint gràcies
a les meravelles que fa l'ordinador a l'hora de copiar documents.
Simplement, es tracta que, quan a l'exposició de motius es parla
que es garanteixen la racionalitat i l'eficàcia, simplement ser una
mica més modests i dir que els instruments que es citen a
l'exposició de motius persegueixen la racionalitat i l'eficàcia
però, malauradament, ni aquests ni altres valors... És difícil
pensar que amb qualsevol norma, per bona que sigui, estan
realment garantits en un text legislatiu com són uns pressuposts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, hi ha les esmenes 6909, 6910, 6911, 6912,
6913, 6914, 6915, 6916 i 6917. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes
proposa suprimir l'apartat 4 de l'article 18 que fa referència
als drets pendents de cobrar de les liquidacions efectuades
en aplicació de la llei reguladora de l'impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient. El fet
d'endeutar-se, de contreure endeutament a llarg termini a
canvi d'aquestes liquidacions pendents pot provocar dèficit
de tresoreria que, al nostre entendre, es pot cobrir
perfectament d'acord amb les operacions de tresoreria
previstes i autoritzades per la llei de finances.

Quant a l'esmena 6910, proposa afegir un nou article
sobre control financer i de comptabilitat en el sentit
d'autoritzar el Conseller d'Economia i Hisenda, o la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament, a exercir
el control financer i d'eficàcia dels serveis i de les inversions
analitzant el distint grau de realització dels objectius
definits. El motiu és mantenir una disposició que sempre
s'havia previst a les lleis de pressuposts, fins a l'any 1997,
malgrat mai no se n'hagués fet ús. Enguany, per primera
vegada, desapareix aquesta disposició.

També proposam modificar l'article que enguany
augmenta la quantitat exclosa de fiscalització prèvia de les
subvencions. Tradicionalment eren les quantitats inferiors
a 100.000 pessetes, i enguany hi ha hagut una pujada fins a
les 500.000 pessetes. El nostre grup mantindria aquesta
quantitat de 100.000 pessetes.

Proposam també, en aplicació de l'article 103 de la llei
de finances, augmentar la documentació que ha de trametre
el Govern al Parlament de les Illes Balears. Al nostre
entendre, s'hauria de completar amb l'estat de les operacions
de tresoreria, amb la relació de transferències de capital
concedides a empreses, famílies i institucions sense finalitat
de lucre, sempre que fossin superiors a 500.000 pessetes,
així com els estats comptables de les empreses públiques.

En aquest sentit, també proposam que el Parlament doni
compte, que el Govern doni compte al Parlament de tots els
principis que informen els programes d'actuació de les
empreses públiques. Al nostre entendre, hi ha un cert
obscurantisme en la gestió de les empreses públiques i
s'hauria d'incrementar la informació a retre comptes al
Parlament. Es tracta de mantenir i reforçar les competències
del Parlament, sobretot les despeses pressupostàries, encara
que aquestes siguin a càrrec de les empreses públiques.

També proposam que s'ampliï la informació que s'envia
al Parlament amb un quadre demostratiu dels romanents de
crèdit resultants de la liquidació de despeses. Via romanents
de crèdit, d'un any a l'altre, s'incorporen partides importants
que estan excloses del control parlamentari. Aleshores,
d'aquest romanent també se n'ha de donar compte al
Parlament.

Finalment, proposam, amb la informació que s'ha
d'enviar al document, que es millori la informació
continguda en el compte de l'administració de la Comunitat
Autònoma en relació a l'execució del pressupost de despeses
en tot allò relacionat amb els romanents de crèdit generats
durant l'exercici. Aquests romanents, com deia, tenen una
importància significativa i, per tant, de totes les
modificacions de crèdit afectades pels romanents, se
n'hauria de donar compte al Parlament, cosa que no
succeeix fins ara.

En definitiva, aquest conjunt d'esmenes, bàsicament,
proposen augmentar el control del Parlament sobre
l'execució pressupostària mitjançant un augment de la
informació que el Govern ha de trametre al Parlament, ja
sigui ampliant aquestes informacions, bé suprimint els
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articles que limitaven la llei de finances per tot el que feia
referència a la documentació que s'ha d'enviar al Parlament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
Socialista, hi ha les esmenes 6538, 6540, 6541, 6539, 6543,
6524, 6525, 6526, 6527, i també vot particular a les esmenes del
grup parlamentari Popular 6493, 6496, 6494 i 6495. Per defensar
aquestes, té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, continuam
observant el caràcter pròdig, el caràcter generós, el caràcter
escassament limitatiu del pressupost en aquest conjunt d'articles,
basti un exemple, s'autoritza el Govern que per necessitat de
Tresoreria, per fer front a un problema, a un gag entre ingressos
i despeses, pugui establir operacions de crèdit per un total de
18.000 milions de pessetes, el 15% del 120.000 milions
autoritzats al pressupost, sense dubte, jo crec que si haguéssim
d'imaginar una situació en la qual per operacions de Tresoreria
el Govern que maneja un pressupost de 120.000 milions hagués
de subscriure crèdits per 18.000 milions de pessetes, realment
podríem posar-nos tots, agafar un bon esglai, no? És ver, no la
utilitzarà mai aquesta autorització, però estam en el de sempre,
és a dir, clar, la comoditat del Govern prima sobre el caràcter
limitatiu, el caràcter de disciplina que qualsevol pressupost té,
per tant, nosaltres proposam la reducció a límits raonables, en els
límits que estan establerts a la Llei de finances, i que vostès, a
través d'un altre article pretenen la seva rectificació, a la qual
nosaltres evidentment ens oposam.

I continuam amb el deute, hem de reconèixer que això del
maneig del deute i la translació de deute és una de les habilitats
del Govern i que no tenim cap dubte ni cap problema de
reconèixer-li, el maneig del deute, el seu maquillatge, la seva
translació a empreses, a consorcis, la seva capacitat d'absorbir,
de vampiritzar, dèiem, la capacitat de deute dels ajuntaments
amb benefici de competències de la Comunitat Autònoma, la
seva capacitat de maquillar l'endeutament real de la Comunitat
Autònoma és realment digne d'admiració. Jo reconec aquesta
habilitat comptable, aquesta habilitat dins artifici financer que té
la Comunitat Autònoma. Nosaltres proposam, senzillament, que
el Govern de la Comunitat Autònoma assumeixi el deute que li
pertoca, és a dir, el deute que obliga els ajuntaments a través dels
distints mecanismes, Pla Mirall, Pla 10, consorcis d'aigua, etc.,
etc., que assumeixin els ajuntaments, encara que la titularitat
pertoqui a la Comunitat Autònoma, i parlam de titularitat
competencial, l'assumeixi la Comunitat Autònoma, naturalment,
perquè d'aquesta manera està hipotecant la capacitat de fer coses
a les administracions locals, i això, atesa l'escassesa de capacitat
de funcionament dels ajuntaments, ens sembla que és fer un trist
servei a una vocació que és la municipalista que també el Govern
de la Comunitat Autònoma hauria de tenir.

També defensam aturar d'una vegada les modificacions de la
Llei de finances i de la Llei d'empreses i entitats autònomes que
aquí també ens tornam a trobar. I jo em deman per què, és a dir,
per què hi ha dins la Llei de pressuposts modificacions de la Llei
de finances?, no havíem quedat que per fer aquestes coses es feia
una llei d'acompanyament, i fins i tot dins la llei
d'acompanyament hi ha coses que no estan justificades, però no
havíem quedat que aquestes coses no podien estar dins la Llei de
pressuposts? Per què les modificacions de la Llei d'empreses
públiques, part les posen a la llei d'acompanyament i part a la
Llei de pressuposts, i les modificacions de la Llei de finances les
posen a la Llei de pressuposts? Em vol explicar per què? Perquè
hi ha una absoluta manca de coordinació, i aquí, al funcionari
que estima que li seria molt més còmode modificar la Llei
d'empreses per fer no sé què li posam a una llei, i qui estima que

és més còmode posar-ho aquí, ho posa aquí deçà, hi ha una
absoluta manca de coordinació, hi ha una absoluta manca de
criteri i, per suposat, hi ha un abús constant de
modificacions legislatives fetes a mida de necessitats
concretes, fetes a mida d'interessos concrets, que no fetes
per mor de les necessitats sorgides dels interessos generals.
Per tant, a això hem de dir prou, hem d'acabar amb aquesta
mala pràctica parlamentària i propugnam, naturalment la
supressió d'aquestes modificacions, sobretot tenint en
compte que gairebé sempre, i en el cas de la Llei de
finances és així, es tracta de modificacions que rebaixen el
nivell de limitació, el nivell de disciplina financera del
Govern.

Vots particulars, en tenim presentats a la introducció
d'unes noves taxes que al nostre judici no tenen tampoc cap
mena de justificació. Les taxes, ho diu la Llei de taxes, ho
diu qualsevol definició legal i acadèmica d'allò que és una
taxa, són contraprestacions per serveis individualitzables
que com a màxim han de cobrir el cost del servei,
compleixen aquestes taxes que mitjançant esmenes del Grup
Parlamentari Popular s'inclouen dins aquesta llei de
pressuposts aquests principis?, no ho sabem. Ens han
promès, al llarg de tota la tramitació que ens enviarien els
estudis que emparaven que aquestes taxes cobrien el cost
del servei, jo a data d'avui no els he rebut, encara, i ara se'ns
sotmetrà a votació la posada en marxa d'unes taxes a l'Arxiu
del Regne de Mallorca, a la Junta Avaluadora de Català, al
Conservatori de Música, a Calanova, uns preus públics al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, sense tenir la més
remota idea dels càlculs, dels estudis, de les justificacions
que demostrin que aquestes taxes cobreixen el cost del servi
i que aquestes taxes responen al cost del servei que
efectivament reben els ciutadans. No ho sabem i, per tant,
aquí tenim un altre incompliment de la Llei de taxes. Supòs
que el Sr. Juaneda em tornarà a dir que aquesta llei és tan
llei com la Llei de taxes i la pot corregir, però no la
corregeix i, en qualsevol cas, això no ho podria corregir, en
qualsevol cas, no ho podria corregir. Per tant, estam forçant
a una llei a aprovar unes taxes de manera irregular. A mi em
costa molt dir que una llei fa una cosa que és il•legal, però
és així, i el Sr. Juaneda m'haurà de reconèixer que és així,
on és la justificació del cost del servei d'aquestes taxes? Per
tant, per favor, retirin-ho, per pròpia dignitat, llevin-ho
d'aquí i si han de modificar aquestes taxes, duguin un
projecte de llei en forma a aquest parlament perquè puguem
analitzar el seu contingut.

I, per últim, demanam, és una petició clàssica, un annex
d'inversions, això és una pràctica que aquesta sí que és
habitual de tots els parlaments i de tots els pressuposts amb
pretensió de seriositat, aquí no hi ha un annex d'inversions,
per tant, és molt difícil, per no dir impossible, discutir sobre
la política del Govern que emparen aquests pressuposts,
perquè aquests pressuposts tenen una presentació purament
administrativa, capítols, subconcepte, etc., però no quins
són els projectes que emparen cadascuna de les propostes,
cadascuna de les sol•licituds que el Govern fa en aquest
parlament d'inversió, no ho diu, no diu si vol fer la carretera
qual o la depuradora tal, no diu si vol fer una inversió d'un
caràcter ..., una instal•lació sanitària a tal banda, no ho diu,
simplement es limita a demanar una quantia total i a través
de les compareixences, de la benvolença o no, del bon
humor o no del conseller, podem saber, podem tenir una
remota idea de quins són, podem tenir una remota idea o no,
insistesc, de quins són els projectes emparats pel capítol 6
d'aquest pressupost. Demanam un avanç d'inversions, que
creim que hauria de venir amb l'avantprojecte, però ja que
no hi ve, almanco que es faci en un terme de pocs mesos
després de la seva aprovació.
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I per últim, també demanam la retirada de l'article que crea,
una vegada més, empreses públiques per autorització de la Llei
de pressuposts, no ens sembla un sistema seriós, ens sembla que
l'autorització, l'obligació de crear empreses per llei no queda
correctament coberta, no queda suficientment coberta amb una
autorització legislativa que el Govern, per decret, podrà crear,
dissoldre, fer, desfer, fusionar, empreses públiques. Em sembla
que és eliminar del debat parlamentari una cosa tan important
com l'estructura del sector públic de la Comunitat Autònoma. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn d'intervenció per
part dels grups parlamentaris que no hagin fet ús de la paraula.

Torn de rèplica o de fixació de posició?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

De fixació de posició, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Procuri que sigui així, perquè si no, aquesta presidència
donarà la paraula als altres grups, eh? Té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. També per dir que en
aquest cas no em podré referir a totes i a cadascuna de les
esmenes, també ho hem fet en comissió, però sí faré referències
al que es proposa a diverses esmenes i que en molts de casos
també són coincidents entre tots els grups, hi ha un conjunt
d'esmenes d'Esquerra Unida que fan referència a matèries de
personal que ja han estat tractades a la llei d'acompanyament i,
per tant, no incidiré més en aquesta qüestió.

El PSM també, amb les seves esmenes bàsicament el que
demana, el que proposa és que s'incrementi el control,
s'incrementi el subministrament d'informació per part del Govern
en aquest parlament, nosaltres creim que amb la redacció actual
de l'article 103 de la Llei de finances, durant tots aquests anys ha
estat suficient el control parlamentari per part del Parlament al
Govern quant a la gestió del pressupost i saben, a més, tots els
diputats, que no només és aquest el mecanisme de control, sinó
que hi ha moltes altres formes i mecanismes per controlar i per
interpel•lar, per consultar, per demanar informació al Govern, i
així es fa i s'ha fet durant aquests anys i, per tant, creim que no
és necessari ampliar l'abast de l'article 103, i en aquest sentit, en
aquest conjunt d'esmenes també votaríem en contra.

La referència concreta del Grup Socialista a l'annex
d'inversions. El pressupost ve amb la documentació que fixa la
llei, és una documentació àmplia, exhaustiva que permet
perfectament conèixer quin és el pressupost de l'any que ve,
permet perfectament tenir la suficient informació perquè sigui
debatut i conegut, i creim que no ho preveu la llei, no és una
obligació del Govern i, per tant, tampoc no creim necessari que
s'hagi de fer d'aquesta manera.

Les esmenes que fan referència a l'endeutament, aquí ha fet
afirmacions que ens podem endeutar per 18.000 milions de
pessetes en operacions de Tresoreria, que estam maquillant
endeutament, no sé quantes coses, que sembla ser que açò és una
comunitat autònoma desmadrada, que acut als préstecs, a les
operacions de crèdit sense cap tipus de control, bé, vostè podrà
dir açò aquí, però basta contrastar-ho amb les dades objectives
i d'entitats amb prestigi internacional que indiquen que aquesta
comunitat és una comunitat sanejada, amb el nivell més alt de
solvència, una comunitat amb un baixíssim índex d'endeutament

en referència a qualsevol magnitud macroeconòmica, i
aquesta és la realitat, i no perquè a la llei de pressuposts
fixem uns límits d'endeutament per operacions de
Tresoreria, açò vol dir que el Govern, aquí, ja se li
pressuposa que és un descontrolat i que no té rigor i no fa
les coses ben fetes. Hem de contrastar dades, com he dit al
primer debat, açò són previsions, són limitacions i és
evident que després es veu que el Govern no fa ús
d'endeutar-se fins a 18.000 milions de pessetes, és una
previsió que té la normativa que nosaltres la mantenim així
però que, en cap cas, no es demostra que els Govern en faci
ús.

Quant a l'esmena que proposa alterar el sistema de
finançament de les obres que fan els ajuntaments, ho hem
discutit multitud de vegades aquí, si és un bon sistema, si no
és un bon sistema, si es vol amagar endeutament, si es volen
posar als ajuntaments unes coses que no li corresponen, en
qualsevol cas ells mateixos són els que estan satisfets
d'aquest sistema, els permet fer obres, per cert amb
infraestructures municipals, en les quals el Govern hi
participa, amb una fórmula àgil, pràctica i que suposa un
important avanç del qual tothom n'està satisfet. No tenim
per què ara modificar res en aquest sentit.

Quant a les taxes, sap vostè perfectament que la llei
faculta la Llei anual de pressuposts perquè fixi els imports
i s'actualitzin i es revisin les taxes que té fixades la
Comunitat Autònoma, i açò és el que es fa amb aquesta llei,
que no hem de superar el cost del servei?, açò ho sabem i a
més és així, sabem que és així, el Govern serà respectuós
amb la llei, no hem de suposar que se la salta, hem de saber
i hem d'estar segurs que els costos del servei en cap cas
superen l'import que es recapta mitjançant aquestes taxes
que aquí s'actualitzen tal com té previst la normativa vigent.

En definitiva, i sense voler entrar en més detalls, dir que
no votarem a favor de cap de les esmenes, ja he dit els
motius, ja els vam dir a la comissió, creim que no aporten
res positiu a aquests pressuposts i nosaltres seríem, per tant,
partidaris de mantenir el text per a aquesta part de l'articulat
amb els termes que ve proposat, introduint les esmenes que
ha presentat el Grup Popular i, per tant, anunciar el nostre
vot en contra a totes i cadascuna de les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat del text articulat de la Llei de
pressuposts, passarem ara al debat de les seccions
pressupostàries, dels ens de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i de les societats anònimes públiques.

A la sessió 02, Parlament de les Illes Balears no hi ha
esmenes presentades.

A la secció 03, Sindicatura de comptes, no hi ha esmenes
presentades.

A la secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears, no
hi ha esmenes presentades.

Entram al debat número 3 de totalitat, secció 11,
Presidència del Govern balear i secció 75, entitat autònoma
Institut Balear d'Afers Socials. Ha presentat esmena de
totalitat el Grup Parlamentari Socialista, concretament les
dues, la 6664 i 6699. Per fer-ne la defensa, Sr. Damià Pons,
té vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Després
d'anys i panys de debatre les coses en aquest parlament es
necessita tenir molta moral, però sobretot tenir les idees clares
per anar reiterant coses que no són una intervenció mecànica
amb motiu dels pressuposts, sinó que són problemes que una
comunitat autònoma creada l'any 1983, no és que no hagi estat
capaç de resoldre, sinó que ni tan sols els ha plantejat d'una
manera clara, sinó que veim com problemàtiques de caire social
i d'altres, perquè la Conselleria de Presidència a la secció 11 és,
com deim a la motivació de l'esmena, un vertader calaix de
sastre, dins aquest calaix de sastre hi trobam de tot sense
prioritzar i que, per tant, hi ha una situació, primer de tot, caòtica
i en segona que les actuacions que es proposen no són suficients
per posar, no per una solució immediata, sinó tan sols ni per
posar en vies de solució, les problemàtiques que es plantegen,
sobretot les de caire social.

Ens hem manifestat moltes vegades, ho farem una vegada
més, amb la necessitat que el Govern balear, d'una vegada per
totes, afronti la problemàtica social, creï una àrea d'actuació en
matèria social, dugui endavant les iniciatives legislatives
corresponents, dugui a terme el desenvolupament reglamentari
de la Llei d'acció social, tantes vegades anunciat i tantes vegades
incomplit, i que una vegada fetes les iniciatives legislatives, els
decrets, ordenat el sector, passi substancialment aquestes
competències als consells insulars.

Aquest pressupost ens anuncia que s'actuarà dins aquestes
matèries socials que, entre d'altres estan dins la Conselleria de
Presidència? Home, sí, algunes actuacions sí que ens anuncia,
però aquest esquema, agafar tota l'àrea social, convertir-la en una
àrea d'actuació preferent, no per interessos, sinó senzillament per
la urgència que tenen aquestes problemàtiques, això no s'anuncia
en aquest pressupost, no s'anuncia en aquesta secció i, per tant,
nosaltres hem de dir que rebutjam globalment unes actuacions
insuficients, unes actuacions disperses i que, per tant, no posaran
en vies de solució la problemàtica en matèria social que té la
Comunitat Autònoma a les Illes Balears.

Què falta?, falten recursos?, és evident, estam davant un
pressupost allà on una secció 11, en total 5.820 milions de
pessetes, no és ni d'enfora suficient per afrontar aquestes
problemàtiques. També he dit moltes vegades que és un exercici
que si no tengués conseqüències dramàtiques seria una mica
divertit, veure com tota la retòrica que es va fent durant tot l'any,
"farem el pla d'actuació en matèria de la minoria gitana, en
matèria de tercera edat, en matèria de pobresa i exclusió social,
en matèria de toxicomanies, en matèria d'immigració", però
llavors ve, ai!, el retrat, tu retratito lo traigo en mi cartera, el
retrat, que és el pressupost i de tots aquests grans anuncis, de
totes aquestes retòriques, de totes aquestes planificacions,
repassam minuciosament totes aquestes pàgines, i la veritat és
que l'únic que hi ha són, si hi són, els anunciats.

Jo crec que aquesta conselleria és un pèssim exemple de
calaix de sastre, però fins i tot hi ha coses que em resulten una
mica divertides, fins i tot el subconscient que hi ha dins aquesta
ideologia conservadora, i jo més que conservadora diria
reaccionària, que per una part s'omple la boca d'actuacions en
matèria de societat civil quan no vol actuar, "no, això ho ha de
fer la societat civil, no fos cosa que se'ns acusàs de ser un govern
intervencionista, que vulneràssim els principis del
neoliberalisme", però hi ha coses que el subconscient les traeix;
per exemple, pàgina 46, Sra. estaràs, diu clarament "control dels
mitjans oficials de comunicació", home, jo crec que un govern
neoliberal hauria d'aspirar que els mitjans de comunicació
oficials funcionassin bé, funcionassin al servei de la societat,
però no precisament aspirar a un control, no és que hi aspirin, és
que tot el dia hi són, als oficials i intenten controlar, via
engreixar els eixos, posar oli a les rodes perquè funcionin bé,

també els mitjans que no són oficials, si és via Presidència
o via una altra secció, m'és absolutament indiferent, però el
subconscient els ha jugat una mala passada.

Llavors, també, ja que parlam del tema de penetració
dins la societat, el neoliberalisme no es veu tampoc enlloc
quan ens parla que els serveis de Presidència, pàgines 50 i
51, aspiren a disposar dels mitjans necessaris per aconseguir
una fluïdesa adequada entre el Govern i la societat, i a
l'enrevès, és a dir tanto monta, monta tanto, però naturalment
monta més el Govern, que és qui vol una fluïdesa que els
seus missatges, missatges de tipus purament propagandístic,
perquè una cosa és divulgar les actuacions que es fan i
l'altra són aquestes xarangues informatives que a força de
molts de mils de milions de pessetes es vol fer creure a la
societat que s'estan fent i que, per tant els serveis de la
Presidència volen disposar dels mitjans necessaris, i vagi si
en disposen, vaja si en disposen, una àrea d'actuació
prioritària és fer creure a la societat que es fa el que no es
fa, i això realment és una empresa realment molt lloable,
perquè vol dir que una cosa que és inexistent s'ha de donar
a conèixer a la societat i se li ha de fer creure que
efectivament totes aquestes il•lusions, tots aquests plans,
totes aquestes grans actuacions es fan, es faran i formen part
del Govern, això ho tenen, de totes maneres, una mica
difícil.

El tema de les relacions que anuncia les pàgines 60 i 61
és molt bo, perquè també es parla contínuament de la
societat, i jo creia que des de la Conselleria de Presidència,
conselleria pròxima a la màxima institució, al president de
la Comunitat Autònoma, la missió fonamental era en primer
lloc una relació institucional, no s'anuncien unes relacions
clares amb els consells insulars ni unes relacions clares amb
els ajuntaments, per què?, perquè aquí no s'està anunciant,
via pressupost, una actuació responsable i d'acord amb la
llei amb les altres institucions. Aquí hi ha una idea
absolutament falsa i sectària. Hi ha la idea que aquí hi ha
una piràmide institucional on hi ha un govern, ara ja amb un
pressupost de 120.000 milions de pessetes que és l'amo de
les ametles i és en definitiva qui fa la llei i vol un contacte
directe amb la societat. Perdonin, però és que aquesta
societat està estructurada amb altres dos nivells, no
inferiors, sinó diferents: un nivell territorial d'illa que són
els consells insulars, són els consells insulars que han de ser
els seus interlocutors a cada illa, i és l'ajuntament respectiu,
a nivell municipal, qui ha de ser l'interlocutor, vostès no han
de fer contactes directes amb els ciutadans, ignorant
consells i ignorant ajuntaments. Repassi, Sra. Estaràs, bé,
les pàgines 60 i 61, perquè crec que li han escrit un discurs,
no crec que l'hagi fet vostè, en tot cas vostè l'haurà
d'assumir, però crec que és una actuació profundament
també sectària.

Un altre element també que em preocupa és que estam
dins una Europa comunitària, som ciutadans europeus, però
que també el Govern, via Conselleria de Presidència, en
aquest cas, ens anuncia que vol fer cooperació entre
diferents regions europees, som a les pàgines 108 i 109.
Escoltin, amb Europa també s'hi han de relacionar els altres,
també s'hi han de relacionar els consells insulars, no fos
cosa que caiguem en l'aberració que va caure el Sr. Jordi
Pujol, que té un esquema territorial institucional diferent,
Catalunya és a nivell de comunitat autònoma una estructura
centralitzada, que aspira a construir des de la capitalitat de
Barcelona un país dividit en comarques, etc., etc., una mica
model francès, però en versió catalana, però aquest model
no és el model de les Illes Balears, el model de les Illes
Balears té com a element fonamental els consells. Per tant,
els consells com a institució, a Europa, a Espanya i allà on
sigui, no poden ser ignorats de la manera com ho són.
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Els forats en matèria social, Sra. Consellera, jo crec que els
hi he explicat ja cinquanta vegades, tenc poc temps, evidentment,
però intentaré fer-li un parell de pinzellades més. Tema del 0,7
al Tercer Món, som al 97, la Comunitat Autònoma es va
constituir el 83, la mateixa majoria política que governa avui era
la majoria política del 83, per què no han arribat ja al 0,7% per
al Tercer Món?, perquè és una cosa que no és prioritària, hi va
haver una interpel•lació i ja els vaig explicar que per aquest camí
que anam fent cap al 0,7 ens hem deixat molts de milions de
pessetes que mai el Tercer Món no rebrà ja i que, per tant, aquest
pressupost almenys hauria d'haver arribat al final, hauria d'haver
arribat a la meta, i una altra vegada el Tercer Món és marginat i
un finançament molt important queda encara pel camí.

El tema d'executar la Llei d'acció social, si ara tengués aquí
damunt els toms dels pressuposts que hi ha hagut des que la Llei
d'acció social va entrar en vigor, el 87, és evident que a cada
pressupost ens han anunciat el mateix, pàgina 129, "executar la
Llei d'acció social", escolti, aquesta llei ja té dos quinquennis, i
encara no l'han executada?, no, l'han reglamentada?, no. Una
altra cosa, també a la pàgina 129, per què és que al mateix que
les seves accions de col•laboració, com diuen, la col•laboració
establerta amb altres administracions, s'anuncia aquí i no es fa,
no hi ha una actitud de col•laboració clara entre ajuntaments,
consells insulars i Comunitat Autònoma en matèria social, i això
crea uns desequilibris molt difícils de superar que les altres
institucions no tenen recursos, és evident que cap administració
no disposa de 120.000 milions de pessetes de pressupost, i que,
per tant, sense aquesta col•laboració que vostès anuncien a la
pàgina 129 però que no figura en els números del pressupost real,
no són els programes, sinó que són els números.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Acab, Sr. President. El tema de la joventut, jo crec que el
tema de la joventut és el gran oblidat, se centren en matèria de
tercera edat, disputen actuacions en matèria purament diríem de
xaranga, de festa, d'espali, als consells insulars, sobretot al
Consell de Mallorca que consideren el seu gran rival polític, però
que no anuncien actuacions. Vostè sap que el pla d'actuacions en
matèria de tercera edat, el Pla gerontològic no és aquí, no està
aprovat i que, per tant, és una altra vegada que ens trobam amb
una assignatura pendent.

Jo crec, i amb això acab, Sr. President, que el subconscient
també els juga altres males passades bastant divertides. Per
exemple, quan parlen de noves tecnologies, associen les noves
tecnologies amb els negocis, jo em pensava que una societat que
disposava de noves tecnologies, en aquest cas la informàtica que
és la gran revolució de finals del segle XX, allà on la
comunicació, una cosa que es fa aquí es rep en temps real,
immediatament a l'altre extrem del món, vostès ho redueixen a
termes de negocis, i és curiós que ens atribueixen als ciutadans
de les Illes Balears, a la nostra essència psicològica aquesta
actuació, i la veritat és que a mi no em miri, i supòs que molts
dels que som aquí no hi volem estar. Vostès diuen, "a causa de
la idiosincràsia de la nostra regió i de les noves maneres de fer
negocis", això ho trobaran a les pàgines 158 i 159 quan parlen de
noves tecnologies. En definitiva, vostès associen el canvi
tecnològic fins i tot als elements més mercantilistes que vostès
manegen contínuament. 

És evident que vostès al que aspiren no és a donar respostes
socials, no és a llevar les tares socials que té aquesta societat i no
aspiren a posar les noves tecnologies a disposició de tots els

ciutadans, sinó senzillament com a bons mercaders esperen
que aquestes noves tecnologies els ajudin, com diu en
aquest pressupost, a fer millors negocis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Govern, té la paraula la
Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, intentaré contestar a allò que vostè ha exposat aquí.
Vostè diu que és calaix de sastre, jo consider que no: hi ha
cinc direccions generals molt estructurades: la direcció
general de joventut, la de patrimoni, la d'exteriors, la de
telecomunicacions i la d'acció social i cadascuna té
continguts molt concrets. He vist tota una sèrie d'esmenes
parcials, i aquestes esmenes farien que fos un calaix de
sastre perquè a través d'aquestes esmenes veig que vostè no
coneix aquesta Conselleria. Si les esmenes del seu grup
fossin acceptades, algunes d'aquestes, que es discutiran en
un altre debat, farien que fos un calaix de sastre. Tot està
absolutament prioritzat, una altra cosa és que vostè no ho
vulgui entendre.

Crec que cada direcció té els seus objectius molt clars,
les seves actuacions i els seus pressuposts. Actuació caòtica
cap, sinó em digui quina actuació en concret, perquè dir les
coses en general i fer coses en general és molt fàcil, però jo
el repto que digui aquí quina actuació caòtica, no com a
judici de valor, sinó de manera rigorosa, ja que vostè no està
acostumat a fer aquest tipus de discursos amb cert rigor.

Quant al fet que el Govern afronti la problemàtica social,
l'ha afrontada d'una manera important, crec. A través
d'aquests pressuposts pot deduir que tant el col•lectiu de
minusvàlids com el de persones majors estan francament
afavorits. De fet, en el tema de minusvàlids, els plans
d'inversions a les quatre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, quedarà, en una sèrie d'anys, pràcticament en
dos o tres anys, quedarà fet, les inversions quedaran fetes.
S'afronten les inversions del Joan XXIII i a Ses Garrigues
d'Amunt, inversions a Binuntaufa i Trapucó, Cas Serres
d'Eivissa, i ampliació a totes aquelles unitats residencials de
l'illa de Mallorca, i sembla que així podrem acabar amb la
llista d'espera.

Quant a persones majors, atenció de manera seriosa -
recordam que es farà la construcció de Felanitx-, hi ha tot
un pla gerontològic que ha anat a Consell de Govern, i està
a punt d'entrar en aquesta Cambra -però nosaltres, Sr. Pons,
quantificam els plans, no com altres institucions, que no els
quantifiquen, i per això encara no ha entrat en aquesta
Cambra, però ha anat a Consell de Govern.

Vostè diu que no es veuen en els pressuposts tota una
sèrie de plans. Em digui quins no veu exactament, i jo li
explicaré. Hi ha tota una sèrie d'actuacions. Tengui en
compte que amb 5.800 milions es fa alguna cosa, o no
devem fer res? Vostè pensi el seu pressupost per a l'illa de
Mallorca, i si considera que el que vostè té en matèria social
és un bon pressupost per a l'illa de Mallorca, pensi si 5.800
milions són suficients o no per a les Illes Balears.

Quant al que vostè ha nomenat ideologia conservadora
reaccionària, a vostè, aquí, no sols li ha fallat el
subconscient, li ha fallat, fins i tot, la parla, perquè vostè té
tal rebuig cap a la ideologia que seu en els bancs de la dreta,
fins i tot, utilitza qualificatius com reaccionari i jo no crec
que vostè que sigui en aquest Parlament, i en un estat de
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dret reaccionari, en qualsevol cas, no m'agrada utilitzar aquests
termes. Vostè parla -i aquí li falla a vostè el subconscient, amb
les seves pròpies paraules-, diu que a la pàgina 46 posa "control
dels mitjans de comunicació", i quan deim control -se suposa que
s'entén- és el control de quin temps hi ha per als espais regionals,
el control dels índexs d'audiència, el control de l'acceptació dels
programes..., perquè, en definitiva, sinó, per què tenim un
Consell Assessor de Ràdio Televisió? Però vostè agafa les frases,
les gira així com li dóna la gana, i no s'ajusta a la realitat.

Podem continuar: si vostè vol parlar del control dels mitjans
oficials de comunicació, per què no anam a Inca, a principi
d'aquest estiu, i allà la seva institució... Allà hi va haver control
per part de vostès, jo era en aquest acte, era un acte de la tercera
edat, i en aquell acte es va demanar a diferents institucions locals
que, per favor, no sortís ningú del Govern. Això és control dels
mitjans de comunicació, això és control i no altres coses: pagar
amb doblers públics programes, i demanar que en aquells
programes no surti ningú del Govern. Això és control, i sinó miri
els videos: veurà com jo, Consellera de Presidència, no surt, i
tenia 300 gimnastes allà. Per tant, no em parli de control ni de
publicitat, perquè vostès en són els gran artífexs, però clar, quan
un ho fa dins casa seva corre el perill de creure que ho fan els
altres. A vostè no li falla el subconscient, li falla alguna cosa més
que el subconscient, li falla la memòria.

Continuarem. En relació al programa 1122, diu que no tenim
relacions amb ajuntaments i Consells Insulars. Miri, les relacions
estan molt clares, veurà que hi ha una sèrie de partides a
diferents programes -el tema de La Misericòrdia-, les
subvencions per a ajuntaments a la Serra de Tramuntana,
subvencions per a ajuntaments, 30 milions en el capítol 4, amb
programa de presidència, subvenció a pla de prestacions bàsiques
de 72 milions i 200 i pico de milions al Consell Insular... En
definitiva, hi ha una relació establerta entre ajuntaments i
Consells Insulars, però vostè no em pot demanar a mi, ni a cap
Govern, que el Govern no pugui contactar amb els ciutadans -
només faltaria això- i que per contactar amb els col•lectius
humans jo hagi de demanar permís al Sr. Pons. Seria un Govern
(...) dels Consells Insulars i ajuntaments. Una cosa són les
relacions que s'estableixen i que sempre es poden millorar, i una
altra cosa és que qualsevol administració pot tenir contacte amb
els seus ciutadans. Vostè, pel que es veu, vol controlar, i no vol
que nosaltres tenguem cap tipus de contacte amb els ciutadans.
No passi pena, no es posi nerviós. De la mateixa manera que els
senadors que representen l'Estat espanyol, els diputats que
representen amb l'Estat espanyol, fins i tot el tenen els
eurodiputats, i no passen pel Govern, ens deixi tenir el contacte
amb els nostres ciutadans, que, a més, és la nostra
responsabilitat.

També em parla de la cooperació amb regions europees. Miri,
si vostès com a Consell Insular no tenen relació amb Europa, és
el seu problema. Tal vegada és que no fan les feines com toca.
No és responsabilitat del Govern que nosaltres tenguem una
relació amb Europa, que hem de tenir, com és lògic, en
representació de les Illes Balears i com a Comunitat Autònoma,
i vostè em diu que hem de pensar en els Consells Insulars i en la
figura dels Consells Insulars. Quan un conseller representa una
Comunitat Autònoma, i un conseller, en nom d'una Comunitat,
o un President, té un contacte amb Europa, representa, fins i tot,
els Consells Insulars, i a vostè. Miri, hi ha ajuntaments que tenen
contactes amb Europa, com Calvià, senyal que se saben moure.
Si hi ha un Consell Insular, com és el cas de Mallorca, que no té
contactes amb Europa, és que no se sap moure o no ho fa bé.

En temes d'acció social, em parla del 0,7. És un debat que
hem tengut moltíssimes vegades, jo crec que aquest Govern ha
demostrat que és un Govern seriós, en primer lloc perquè ha
assumit un compromís important, que a l'any 99, quan acabi
aquesta legislatura, s'haurà assumit, per part d'aquest Govern el
0,7 cap al tercer món. Però, a més a més, fruit d'aquest

compromís, s'ha incrementat en més d'un 100% la partida de
l'any passat, de 250 a 555 milions. Per tant, hi ha hagut un
increment, hi ha hagut una solució i hi ha hagut una
resposta. Hi ha altres administracions, com la de l'Estat,
durant 13 anys de Govern socialista, que no sols no han
assumit aquest compromís, no han posat un calendari, sinó
que varen baixar els seus percentatges del 0,25 a 0,22 els
anys 95 i 96. Per tant, Sr. Pons, 0,7 sí, amb un compromís
i un calendari i hi ha altres administracions que no poden dir
el mateix altres institucions governades pel seu partit.

Quant a l'execució de la llei d'acció social, hi ha decrets
que desenvolupen aquesta llei. És cert que vàrem dir que
canviaríem la llei per millorar-la i adequar-la a la nova
estructura, i durem la reforma i el desenvolupament
d'aquesta llei en el proper període de sessions.

Quant a la col•laboració amb altres administracions,
vostè em diu que no es fa. Jo crec que sí, feim la
col•laboració amb altres administracions, de fet col•laboram
cada dia amb ajuntaments i amb els tres Consells Insulars.
Una altra cosa és que no facem la col•laboració que vostè
vol, però jo intent col•laborar des de la responsabilitat que
m'ha tocat, amb tots i cadascun d'aquests ajuntaments,
ciutadans, ONG i administracions que m'ho demanen.
Concretament amb vostè, crec que gran part del seu
pressupost d'acció social prové d'aquesta col•laboració amb
el Govern Balear. Sinó, recordem el pla de prestacions
bàsiques o el pla de marginació, que firmam any rera any,
en el qual el Govern Balear juga un paper molt important.

Quant al tema de joventut, em diu que és el gran oblidat,
i que centram els nostres esforços en les persones majors.
No ho entenc, perquè primer em fa una crítica dels temes
d'acció social, i llavors em diu que centram tots els esforços
en les persones majors. M'hauria d'aclarir aquesta
contradicció. Tan important és fer polítiques entorn a
persones majors com fer polítiques en matèria de joventut,
i sinó miri el pressuposts i veurà com han augmentat
considerablement les partides cap al teixit associatiu juvenil,
que s'han incrementat moltíssim en relació a l'any 96. Ja es
varen incrementar molt l'any 97 i ara s'incrementaran més
l'any 98. De fet hi ha un compromís molt fort en els temes
de joventut perquè, en definitiva, demostrarà la sensibilitat
d'aquest Govern.

Diu que consideram el Consell Insular de Mallorca rival
polític. Jo no ho he dit mai, no consider cap institució rival
polític de ningú. Li deu fallar el subconscient: deu
considerar rival seu el Govern. El Consell Insular de
Mallorca no és rival meu, ni del Govern, sinó que és
col•laborador. Jo crec que vostè, entre tanta frase, és que
quan diu que el consideram rival polític és que hi deu
considerar el Govern, i quan diu que no hi ha col•laboració
és que vostè no la deu voler tenir.

En relació a la pàgina 158, li agrairia que quan llegís una
frase la llegís tota, perquè sinó vol dir que falta a la veritat.
Vostè ha llegit un tros que diu que, a causa de la
idiosincràsia de la nostra regió, tot el tema de negocis i les
noves tecnologies..., però vostè hauria d'haver acabat de
llegir la frase, que diu "... a causa de la importància de la
nostra regió, dels nostres sectors econòmics, de les noves
maneres de fer negocis, les noves tecnologies amb
Internet...", és a dir, parla de tota una economia global.
Vostè n'ha llegit un tros, i aquí també li ha fallat el
subconscient.

En definitiva, li vull dir que aquests pressuposts són
suficients, sempre es poden millorar, donen sortida a un
tema tan important com són els col•lectius humans -tema de
joventut, tema social, tot el tema d'emigració, el tema dels
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nostres casals a l'exterior, els temes patrimonials i el de noves
tecnologies. En absolut no es tracta d'una actuació caòtica, sinó
una actuació molt coherent, que demostra la sensibilitat d'aquest
Govern en relació a molts temes. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Pons, del grup parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats:
l'arxipèlag polític de les Illes Balears ha quedat, des de les
passades eleccions, reduït a una sola illa, si escoltam les
intervencions que fa el Govern en aquesta Cambra. No existeix
més Consell Insular que el Consell Insular de Mallorca. Com així
no fan els mateixos retrets als altres Consells? És que destinen
més recursos al tercer món, més recursos a acció social, que duen
una actuació cultural més sòlida que la del Consell Insular de
Mallorca? Sí? És l'acudit d'avui, perquè si el programa social o
el programa cultural de l'altre Damià Pons, es pot comparar al
que vostès feien, o al que fan per altres illes, jo som marcià, no
mallorquí, marcià, perquè és evident que això no és així, i que
per tant les seves crítiques davant el Consell de Mallorca,
pronunciades des d'aquesta tribuna, perquè són vostès, vostè en
aquest cas, que ho treuen, fan que el seu referent polític que
intenten destruir és el Consell Insular de Mallorca, amb tots els
seus errors, però amb tots els seus errors els dóna vint voltes en
matèria d'actuacions, i amb un pressupost de 12.500 milions de
pessetes, no de 120.000 milions, com el que tenim aquí, damunt
la taula.

Per tant, el Consell de Mallorca és el referent polític que
vostès intenten desacreditar i destruir, però em pareix que ho
tenen un poquet difícil, perquè si tant els pica, és perquè vol dir
que el Consell de Mallorca cometrà errors, però actua i té una
planificació social, cultural i altres àmbits molt superior, molt
més enèrgica que aquest govern.

Calaix de sastre? I clar! El Consell Insular de Mallorca té una
àrea social, no té un calaix de sastre per allà on Presidència i tal,
vagin canviant coses d'un lloc a l'altre i fent actuacions
descoordinades. És un calaix de sastre, el que vostè té, perquè hi
va haver una temptativa del Sr. Soler, de crear una conselleria de
benestar social, o d'acció social, i el Govern Matas, el neoliberal
de l'escola de Chicago va pegar castanya a la part social i el va
fragmentar entre almenys tres conselleries. "M'agrada tant
Alemanya, que m'agrada que n'hi hagi dues, deia Moriac";
"m'agrada tant l'acció social, que vull que estigui dividit en tres
conselleries", deu ser l'eslògan del Sr. Matas. Però quan una cosa
es dispersa, malament. L'acció social no és prioritària a cap
d'aquestes tres conselleries, i sobretot a la seva, perquè, no em
vengui amb històries: on és el pla d'atenció als immigrants? o no
hi immigrants? o no tenen problemes? On és el pla
gerontològic?, que vendrà quantificat? Jo ja firmaria que vengués
quantificat com el Pla estratègic del Consell de Mallorca, en el
qual vostè diu que no està quantificat, i jo li vaig citar la pàgina
en concret allà on hi ha... És que basta una pàgina, per
quantificar, però és que vostè no en té cap, de pàgina, ni
d'immigrants, ni de pobresa, ni d'exclusió social, ni Pla
gerontològic, res. Tot això se l'espera encara, se l'espera. Per
tant, no ho tenim. I el que nosaltres volem són actuacions
immediates, prioritàries, quantificades en aquest pressupost,
perquè quan arribin tots aquests plans que vostè ens anuncia, on
se situaran pressupostàriament?, a quina partida? Què faran,
modificacions de crèdit? Per favor, no ens prengui el pèl.

Per tant, jo crec que vostès no poden sortir aquí a mostrar una
cara social sòlida; i cada vegada que surten ens hem de referir al

futur, hem de dir que avançam cap al 0,7. Escolti, la
bicicleta del Consell de Mallorca és molt més ràpida que les
seves motos que ens intenta vendre. Al 95 arribàrem a una
majoria al Consell de Mallorca, i el pressupost del 96 ja va
incloure el 0,7% de tot. De tot, eh?, sense trampes de no
posar-hi educació, ni..., com fan vostès; i el primer any. Vol
dir que si es va fer a una institució que té 12.500 milions de
pressupost, una institució de 120.000 milions de pessetes,
també ho deu poder fer. Per què no ho fan? Perquè no és
prioritari, perquè no és prioritari. El tercer món no vota, els
immigrants no voten, i per tant no són material sociològic
que vostès puguin treballar.

Control. Llegeixi bé les pàgines, que jo sé llegir encara.
Pàgina 45 diu "control dels continguts", i això no és
controlar les hores d'emissió, és del que transmet a través
d'aquests mitjans de comunicació. I control de contingut té
un sentit molt clar. Perquè vostès seran de boqueta molt
neoliberals, però a l'hora de controlar la societat, bé que els
recorden qui paga, i bé que els recorden que no fos cosa que
això que donam als mitjans de comunicació minvàs. Clar!,
això és el seu instrument de control. O es creuen que la
propaganda política s'ha inventat al Govern balear? A l'edat
mitjana, i en temps dels romans ja en feien, els emperadors
tenien els seus poetes cortesans, i vostès el que volen són
uns mitjans de comunicació cortesans als quals vostès
donen tants de milions de pessetes cada any, i volen que hi
hagi articles, editorials, reportatges, etcètera. Per favor! I
això ho fan. He de reconèixer una cosa, actuen
meravellosament; actuen d'una manera molt dirigent, i tenen
una persona que es dedica a telefonar als mitjans de
comunicació corresponents, si la incidència informativa del
Govern no és no la que es mereix, sinó la que el Govern vol
i de la manera que vol. Això evidentment no sortirà, estic
segur que no sortirà; però que és una realitat com un temple
ho dic jo aquí amb totes les conseqüències, perquè és una
veritat sòlida i granítica. I no em podrà mai acusar, i si no
que em digui quan, com i a on les meves actuacions
concretament s'han dirigit a aconseguir incidència
informativa, perquè fins i tot les publicacions que es fan al
Consell Insular de Mallorca, que vostès tant critiquen, no
tenen cap problema, almenys les de la meva àrea social,
d'això en responc, de fer entrevistes als seus regidors d'acció
social, de fer entrevistes a qui sigui d'una altra corda
política, amb total i absoluta llibertat, jo mai no he insistit.
I diré un exemple: Recordi el dia que inauguràrem el centre
reformat de sa Placeta, que vàrem treure una guarda de
mangantes que hi havia allà dins, que ho tenien fet un niu de
brutor, i el vàrem convertir en un centre mínimament
normalitzat. Vostè va venir, estava dins el públic, i jo la
vaig cridar i la vaig fer seure a la taula de presidència. Per
què? Perquè consider que això és el que s'ha de fer, i jo
practico amb l'exemple; i que per tant el que valdrà la meva
política no serà les fotografies que jo hagi manipulat perquè
surtin a tal mitjà de comunicació, o les meves imatges
televisives, sinó la realitat de les coses.

Jo, Sra. Estaràs, el que voldria és que vostè tengués més
recursos a la seva Conselleria, a l'àrea social concretament,
entre d'altres, i que dugués una actuació programada i
coherent; i que el tercer món no hagués d'esperar, perquè la
fam i la misèria no esperen. No val fer sentimentalismes que
hem d'adoptar un ninet, o n'hem apadrinar, a través de
programes televisius; el que val és una actuació coherent, i
la primera actuació coherent és posar-se la mà a la butxaca,
la butxaca pressupostària, i posar el 0,7% aquí, en el 98, que
ja li haurien d'haver posat des del primer any que vostès
varen entrar a governar.

Acab, Sr. President. La Llei d'acció social, em diu que
en el proper període de sessions la reformaran. La
reformaran? I encara no l'han desenvolupada
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reglamentàriament ni en un 5%. Clar que l'hem de reformar, però
la reforma ha de venir sempre de veure que les coses que hem
intentat fer amb un marc legal, aquest marc legal resulta
insuficient o inadequat, i que per tant l'hem de modificar, però és
que la Llei d'acció social està per estrenar en moltíssimes coses.
Per començar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, hauria d'anar acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Acab, Sr. President. Per començar, està per estrenar, recordi-
ho amb el 6% que totes les institucions, no només el Consell de
Mallorca, que hi dedica més del 21%, la institució que hi dedica
més de totes les que funcionen a les Illes Balears, necessitaria
que aquest 6% hi fos. I una llei que no s'ha estrenada, o que s'ha
estrenada encara molt poc, resulta que l'hem de modificar.
L'hauríem de modificar precisament perquè ja l'hem esgotada,
una mica com ha passat amb la Llei de normalització a
Catalunya, quan una llei ja no és vàlida se n'ha de fer una altra;
però una llei que pràcticament està inèdita, em pareix que no és
una bona política anunciar alegrement que farem una
modificació, que no sabem quina, ni com, ni amb quin consens.

En una paraula: Crec, Sra. Estaràs, que aquest calaix de sastre
s'hauria de convertir en una vertadera conselleria, on la part
social fos un element prioritari, cosa que en aquest moment no
és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió incidental té la
paraula la consellera de Presidència, Sra. Rosa Estaràs.

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

Sr. President, Sr. Pons. Anem per feines. No existeix, ha dit,
més que un consell insular, el Consell Insular de Mallorca. No,
existeixen tres consells insulars. Si vol, li deixaré l'Estatut
d'Autonomia, i vostè veurà quina és l'organització territorial.
Després hi ha consells que ho fan bé, consells que ho fan menys
bé, i en aquest cas jo trec el Consell Insular de Mallorca perquè
vostè, que ha intervengut abans que jo, me l'ha tret com a
exemple. I com que per a mi no és un exemple, li he hagut de
rebatre. Però sí vull dir-li que vostè aquest mateix artefacte
l'empra, li record, a altres tribunes, al Consell Insular de
Mallorca vostè només parla del Govern, i per tant no és tan
estrany que jo aquí li parli del Consell Insular de Mallorca.

Em diu vostè que dóna vint voltes el Consell Insular de
Mallorca al Govern en actuacions, etcètera. Jo del Consell
Insular de Mallorca només sé que han fet un himne i que han fet
una festa, però poca cosa més. Quant al.... I una incineradora, per
suposat. Quant a què dic si ens pica el Consell Insular de
Mallorca, jo no, simplement aquí no es tracta de fer cap judici de
valor, sinó que es tracta de constatar uns fets, però en qualsevol
cas és la societat qui els jutjarà.

Vostè diu que aquí hi ha una divisió quant a matèries socials,
i jo li he dit que a la Conselleria de Presidència una de les
direccions més fortes, i la protagonista, i de fet pràcticament tots
els em veuen m'emmarquen dins l'àmbit social, és la part social,
si bé hi ha una part a Menors que està dins Interior, i que té molt
de sentit, perquè Menors, evidentment molts de ministeris, o
moltes conselleries d'altres comunitats ho emmarquen en relació
amb el Ministeri de Justícia, i que únicament drogues, per la seva
relació sanitària, estava dins Sanitat. Per tant, són arguments
neutrals i arguments de pes.

El que ja no està tan clar que siguin arguments de pes, és
el que passa a la institució que vostè dirigeix, en què els
actes de la tercera edat, que tota la vida havien estat actes
socials i els actes de dona, els de dona pot ser, però els de
tercera edat estan dins Presidència per una qüestió estranya
a mitjan legislatura, però sense comissió, perquè la comissió
és d'acció social, però firma Presidència; en fi, una comissió
fantasma que varen fer, i que després varen haver de llevar,
i que estan dins Presidència, però no ens ha explicat mai per
què, supòs que per distints motius que vostès saben i que a
ningú escapen. Això és divisió, i a més és divisió que no té
cap explicació; no la nostra, que té una explicació molt
coherent.

Continuarem amb la seva intervenció. Vostè diu que hi
ha tota una sèrie de plans. Jo m'he compromès dins aquest
parlament a dur el Pla gerontològic, i així el duré
quantificat, i serà el moment de fer o no la crítica. El mateix
amb el Pla d'immigració, que vàrem demanar una pròrroga
i l'estan elaborant, i també entrarà dins aquest parlament.
Més tard el Pla de minusvàlues, i ja bastant més tard el Pla
gitano. Aquest ha estat el calendari presentat per aquesta
consellera, i que complirem.

Vostè també afirma que no hi ha una cara social sòlida.
Jo crec que sí, que hi ha una cara social ben sòlida, i de fet
crec que aquest és un dels governs que més ha demostrat la
seva sensibilitat en matèria social, si no, vegem tots els
temes de pressuposts, la promoció i ajuts socials,
concretament tots els col•lectius de persones majors i
minusvàlids, i els sectors més desfavorits, de quina manera
estan contemplats, tant en els pressuposts de la Direcció
General social, com tot el tema de l'IBAS, en què es veu
d'una manera molt ferma quina és la política del Govern en
aquest sentit. Miri que pel Pla gerontològic tenim
pràcticament més de 100 milions entre capítol 4 i capítol 7,
dins la Direcció General del Social, més tot el que hi ha dins
l'institut de l'Ibas, i així podríem continuar amb totes les
ampliacions cap als minusvàlids, ses Garrigues d'Amunt, al
Patronat Joan XXIII, la construcció del centre de dia, el
taller ocupacional; podríem continuar amb Cas Serres
d'Eivissa, amb tota la part de Bintaufa i Trepucó, etcètera;
les ajudes també a la Coordinadora de Minusvàlids i (...),
que s'han anat incrementant, a més de tots els programes
d'inversions que hem signat de cara a l'any 98. Però, en fi,
veig que aquest tema no el preocupa, vostè tira bolles a
l'aire i no les constata, però sí que vull deixar constància en
aquesta cambra, i després al Diari de sessions de la feina
seriosa, i que feim més que mai, lliurada cap a aquests
sectors socials.

Tema del 0,7, vostè i jo l'hem discutit prou vegades, i
vostè no hauria de pujar a aquesta tribuna a parlar-me del
0,7, entre altres coses perquè vostè té moltíssimes
administracions, el seu partit, que és un partit centralista, té
moltíssimes administracions, li he repetit moltes vegades, la
de l'Estat, que no ha tengut nassos -per dir-ho de qualque
manera- de posar el 0,7 ni d'assumir un compromís amb un
temps, i de l'any 95 tenir un 0,24, i l'any 96, que encara
governaven vostès, i varen fer els pressuposts vostès, varen
davallar a un 0,22. Per tant, ni tan sols un camí, ni tan sols
un augment; però vostè aquí ve a donar lliçons del que ha de
ser el 0,7, i no crec que sigui la persona més adequada. Però
a l'Ajuntament de Maó també li va recordar en una ocasió,
té un pacte semblant al que hi ha en el Consell Insular de
Mallorca, i li diré que ara a l'Ajuntament de Maó, -perquè
vegi que també hi ha altres illes, i vostès també governen a
altres llocs-, la seva regidora va dir exactament "con el
compromiso de alcanzar el 0,7%  en el año 2000". És a dir,
nosaltres el 1999, ells el 2000. No veig que sigui cap
barbaritat que una administració -ho ha fet, com dic, a
l'ajuntament de Maó un pacte semblant al que hi ha en el
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Consell Insular de Mallorca- es plantegi, amb un termini de
temps, arribar al 0,7. Vostè diu que això és una barbaritat. Bé,
doncs, l'Ajuntament de Maó fa barbaritats, no ho he dit jo, ho ha
dit vostè. Sant Llorenç -ja li vaig dir en una ocasió-, governat per
una batle que no és del Partit Popular, dedica el 0,06%, i també
planteja una estratègia, també ho deuen fer malament.
Extremadura, també ho deu fer malament, Andalusia, també ho
deu fer malament. Són comunitats governades pel PSOE. Vostès
no tenen aquesta sensibilitat amb el tercer món, perquè si
l'haguessin tenguda, en el punt 5.13 de l'acord que va firmar el
pacte de progrés per constituir aquest govern en el Consell
Insular de Mallorca, no haguessin tengut necessitat de posar això
com un punt 5.13. Si ho tenien tan clar, per què ho havien
d'escriure? Però altres forces polítiques d'aquest Consell Insular
els ho varen fer escriure perquè no estaven segurs que vostès
tenguessin aquesta sensibilitat. Tal vegada varen ser altres fores
-no sé quines, però altres del pacte, i no vostès- que ho varen
escriure per si, de cas, se'ns escapa alguna cosa. Per tant, no em
parli de sensibilitat, perquè ho varen haver d'escriure perquè no
es fiaven que vostès ho fessin.

Em diu vostè allò de la pàgina 45, el control de continguts.
Sr. Pons, per favor, quan llegeixi una pàgina, llegeixi-la tota. Jo
ho tornaré a llegir perquè vostè ens llegeix només un trosset, i el
tros diu: "Aquestes funcions es fonamenten en relació amb les
funcions del Consell Assessor de Televisió en l'exercici de les
accions de definició i control del contingut de les emissions que
realitzen des dels centres regionals de Ràdio Nacional d'Espanya;
en concordança amb aquesta tasca, es duen a terme els controls
sobre el temps d'emissió d'espais d'àmbit regional, l'elaboració
d'índexs d'audiències i l'acceptació de les emissions entre el
públic balear". És clar, vostè en llegeix un tros i diu una veritat
a mitges, que és una mentida, per tant, falta a la veritat. Per tant,
quan llegeixi un trosset del pressupost, llegeixi-ho tot, i així (..)
context i sap de què parlam; si en llegeix un tros, vostè no diu la
veritat.

Em recorda el tema de Sa Placeta i em diu que vostè em va
fer seure en el tema de Sa Placeta. No faltaria altra cosa. Jo, en
aquell moment, no hi assistia com a Rosa Estaràs, tenia una
convidada oficial, hi anava en nom del president de la Comunitat
Autònoma, i només dir-ho, no significa altra cosa que hi anàs un
membre del Govern i no es tengués amb ell l'atenció que s'hi ha
de tenir, si aquí se li ha de tenir, si aquí som caballeros i tenim el
seny que hem de tenir, les normes protocolàries que hi han de
regir, no faltaria d'altra que hi anàs un conseller del Govern i no
se li cedís una cadira, però és que vostè no va fer res que no li
tocàs fer, és que tot el contrari seria una barbaritat.

El que sí va ser una barbaritat va ser anar a Inca aquesta
consellera convidada, perquè tenia 300 gimnastes allà, convidat
el gerent de l'Ibas, hi vaig anar i no tenien ni tan sols lloc, vostè
hi era i no me'n va oferir cap, i, a més a més, es va donar ordre
als mitjans de comunicació que no es filmàs en absolut aquesta
consellera, i ho poden contrastar vostès veient el video, i això es
pagava amb doblers públics. Això és greu, tot allò altres són
històries, això és control dels mitjans de comunicació allò  no és
control, allò son dois, això és control.

I per finalitzar, li diré, en relació amb el tema de (...).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

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

Gràcies, Sr. President.

El tema de la Llei d'acció social, crec que és un debat que
hem fet moltes vegades. No diré ja res en relació amb aquest

tema, simplement que crec que la Conselleria de
Presidència, amb aquestes cinc direccions generals,
pràcticament totes amb col•lectius humans, i sempre fent
una especial incidència en els temes socials, i, a més a més,
el pressupost demostra la sensibilitat en aquests temes,
demostra que no és un calaix de sastre, demostra uns
objectius ben clars, i sí, en canvi, per part d'altes
administracions, no tenir-los tan clars. Res més, Sr.
President. I gràcies, Sr. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. torn de fixació de posicions. Sra. Salom,
portaveu del Grup Parlamentari Popular, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular no votarà
afirmativament aquesta esmena a la totalitat a la Conselleria
de Presidència.

Des del Grup Popular volem que quedi constància que
creim que la Conselleria de Presidència és un exemple quant
a feina, creim que s'hi fa molta feina i, a més, ben feta, que
una de les prioritats d'aquest Govern, del Govern que
presideix el Sr. Matas, és el tema de la part social, tant de
minusvàlids com de gent necessitada a la nostra comunitat
autònoma, que s'estan fent grans esforços a nivell d'inversió
en tota una sèrie de plans que afecten persones amb
minusvalideses, i que, quant a tema de persones majors,
també es fan moltíssimes inversions en tot el que fa
referència a residències.

Al Grup Popular ens agradaria que quedàs constància
que és molt bo de fer parlar de plans, i que, una vegada que
s'anuncien aquests plans a bombo i platerets per part de
determinades administracions, també després és bo que
aquests plans no només s'anuncien en bons llibres, amb
colorins, etc., sinó que després s'han de quantificar, i que, en
aquest sentit, el Govern i la Conselleria de Presidència són
seriosos, i quan anuncien els seus plans, ho fan amb
pessetes, diuen quines són aquelles partides pressupostàries
que fan comptes dedicar-hi.

Nosaltres, el Grup Popular, o podem compartir de cap de
les maneres el fet que es vulgui dir que la Conselleria de
Presidència és una conselleria de calaix de sastre. Fa un
munt d'anys que any rera any es repeteix el mateix, que des
de distints grups parlamentaris es fa la mateixa afirmació, i
nosaltres creim que això no és així, que la Conselleria de
Presidència és una conselleria que està bastant ben
estructurada, amb cinc direccions generals molt concretes,
i que si nosaltres, el Grup Popular, acceptàssim totes i cada
una de les esmenes que hi ha a la Conselleria de
Presidència, probablement sí que seria una conselleria de
calaix de sastre, perquè s'hi inclouen un munt d'esmenes que
no tenen sentit i que es posen a Presidència per posar-les a
qualque lloc.

Creim que des de Presidència es mantenen unes
relacions bastant serioses amb les altres administracions,
tant a nivell de consells insulars com a nivell d'ajuntaments,
que hi ha una col•laboració i que per part del Govern no
s'escatima en mirar quin és el color polític d'una
administració o de l'altra, sinó que es fa una feina seriosa i
rigorosa per intentar col•laborar amb les distintes
administracions per donar un bon servei als ciutadans, que,
en definitiva, és aquesta la feina que tenim comanada els
polítics, intentar que els ciutadans de la nostra comunitat
estiguin satisfets de les feines que fan els polítics que són a
les distintes institucions.
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Per acabar, Sr. President, li diré que nosaltres, des del Grup
Popular, mai, mai no fem res per intentar destruir una altra
institució, i m'agradaria, en aquest cas com a portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que quedàs constància que nosaltres, el
Grup Parlamentari Popular, no fem res per intentar destruir altres
administracions, però que això és una afirmació que s'ha fet aquí
i que m'agradaria, com a portaveu, desmentir-la. La nostra tasca
d'oposició en el Consell Insular de Mallorca, en aquest cas, la
intentam centrar en la institució del Consell Insular, però resulta
que aquí sempre qui té la cua de palla, en certa manera se li
encén, i cada vegada que criticam, a nivell de Consell, una
actuació, pareix que volem que hi hagi un enfrontament entre
distintes institucions, i això no és així. Nosaltres podríem dir que
cada vegada que l'oposició critica el Govern balear vol destruir,
l'oposició, el Govern balear, i crec que és un plantejament seriós,
que en política s'han de poder fer crítiques, però no dir que,
perquè es critica, es vol destruir una altra administració.

Crec que no hi ha en les explicacions donades aquí elements
suficients per acceptar aquesta esmena a la totalitat presentada a
la Conselleria de Presidència. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pons, molt breument, per puntualitzar.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. De
manera telegràfica. Sra. Salom, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, que Santa Llúcia li millori la vista i que els reis li
duguin una calculadora. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Portaveu. Parli de la vista i de la calculadora, no em
tregui temes nous.

(Rialles)

Bé, arribat aquest punt del debat número tres, aquesta
presidència sí que, amb un to despreocupat però amb el rigor que
s'ha de dir, vol comunicar a les diputades, als diputats i als
membres del Govern que som al debat de pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que, per tant...

Sr. Sampol, per favor.

...i que, per tant, cenyeixin-se al debat de pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Debat número quatre, de globalitat. Agrupació de resta de les
esmenes.

Del Grup Parlamentari Mixt, esmena 6859. Sr. Balanzat, té
vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una esmena molt
senzilla. Fa uns dies sortí publicat en els mitjans de comunicació
que, després d'haver acabat aquesta temporada turística triomfal,
amb grans beneficis per a molts de les empreses, resulta que hi
tenim més aturats que mai, i, per tant, és lògic que si hi tenim
més aturats que mai, i hi tenim més aturats que l'any passat en
aquesta època, crec que és lògic que..., una conseqüència lògica
d'aquesta situació és que probablement hi haurà en aquest
moment més famílies, per tant, amb menys recursos econòmics
que els que tenien, i, per tant, més famílies necessitades d'aquest
Suport transitori comunitari. Per tant, és lògic que si hi tenim
més aturats i més famílies necessitades, és lògic que el Govern
faci un esforç per incrementar aquesta partida.

Per tant, es proposa doblar la partida que es transfereix als
consells insulars per aquest concepte, que es dobli, per arribar als
111 milions de pessetes. Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

 El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té presentades les
esmenes 6436, 6427, 6419, 6428, 6435, 6431, 6432, 6433, 6434,
6429, 6421, 6424, 6422, 6430, 6416, 6417, 6418, 6425, 6426,
6423, 6339, 6338, 6444, 6401, 6399, 6398, 6420 i 6400. Per
defensar aquestes esmenes, té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Esper no perdre'n cap. En tot cas, sí
que li vull mostrar el meu agraïment, o acord, pel comentari que
anteriorment ha fet com a president  d'aquest parlament, perquè
els diputats que venim de Menorca i d'Eivissa, supòs que a

vegades no sabem a quina institució ens trobam en els
debats que es produeixen en el Parlament de les Illes
Balears.

Pas ja a comentar breument, perquè breu és el temps
disposat, les esmenes que passam a defensar. Només faré un
comentari de cada una d'elles.

La 6436 és per incrementar un cent per cent l'aportació
que fa el Govern balear al Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola. Nosaltres entenem que no entram en
aquest increment d'aportació en les funcions que realitza,
sinó que intentam que aquest consells assessor tengui la
capacitat adequada per poder fer la seva feina en un
moment...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment, Sr. Diputat.

Per favor, guardem un poc les formes dins la cambra.

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Demanam aquest increment d'un cent per cent perquè no
dubtam que si es produeix aquest conveni entre el Govern
de les Illes Balears i Televisió Espanyola, amb un increment
extraordinari d'aportacions del Govern balear per
incrementar l'horari d'emissió televisiva, lògicament, aquest
consell assessor haurà de dedicar més feina, dedicar més
esforços, a la seva labor d'intervenció, supervisió,
fiscalització, de la programació de Ràdio Televisió
Espanyola i a impulsar aquesta programació.

Una altra esmena fa referència a 300 milions de pessetes
detretes percentualment de totes les partides d'inversions per
dedicar a l'adquisició d'instal•lacions militars desafectades.
És una qüestió que ja en proposicions no de llei s'ha debatut
en aquest parlament, no s'hi fan avanços, i si s'hi fan
avanços, són avanços com que el Govern balear adquireixi
instal•lacions militars desafectades per dur-hi una
conselleria determinada, però no al conjunt de les Illes
Balears, no globalment, es considera aquesta qüestió.
Nosaltres, en aquest sentit, fem l'esmena.

Una altra esmena, de 20 milions, és per a la
rehabilitació, abans que l'hagin d'aixecar del terra, de Es
Torretó de Menorca. No contarem la història de l'adquisició
d'aquesta finca i del seu possible ús. Sabem que hi ha alguna
intenció que la Conselleria de Medi Ambient faci algun pla
d'utilització, però no se sap molt bé, ja fa anys que se'n ralla.
I aquesta esmena d'incrementar o d'afectar una partida per
destinar al Torretó va en el sentit de la rehabilitació i de la
posada en funcionament prèvia. Nosaltres creim que és una
instal•lació la gestió de la qual s'ha de traspassar al Consell
Insular de Menorca.

Una altra esmena, la 6435, parla d'ampliar la partida que
es dedica a ajudes a ajuntaments, i que es  concentra en els
ajuntaments de la Serra de Tramuntana. Nosaltres també
creim que hi ha altres tipus d'ajuntaments petits, amb
pressupostos municipals inferiors a 300 milions de pessetes,
que necessiten d'aquestes aportacions del Govern balear
com a ajudes especials, i per açò presentam aquesta esmena
d'ampliació, per destinar-la a un conjunt més ample de
municipis.

Una altra sèrie d'esmenes, com que van a partides
diferents, són per al mateix objecti, fan referència a
l'ampliació en un cent per cent de les aportacions del
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Govern balear a les comunitats balears a l'exterior. Creim que la
importància que tenen aquestes comunitats és sobre els papers
però no sobre les partides econòmiques, i, per tant, si volem
donar realment contingut a les disposicions normatives que s'han
aprovat en aquest parlament, o que ha aprovat el Govern en
aquest sentit, s'haurien d'ampliar les aportacions econòmiques a
aquestes comunitats, que són la presència de Balears a l'exterior.
Lògicament, quan parlam d'ampliar tres milions per un cost i vuit
per un altre, i deim que amb aquests doblers s'amplia un cent per
cent el que es dedica al foment de l'associacionisme, n'hauríem
d'estar empegueïts, perquè el que es dedica a fomentar
l'associacionisme a les Illes Balears és una quantitat ridícula.

És difícil saber quantes associacions hi ha de divers tipus a
les Illes Balears en funcionament, és difícil perquè en el registre
d'associacions hi ha presents associacions que ja no existeixen,
i estan en el registre, estan registrades.

Nosaltres fem una feina lenta, duim ja comptabilitzades més
de mil associacions existents, reals. Si dividim vuit milions per
mil associacions, ja em diran vostès quin tipus de foment
d'associacionisme produïm. I no es tracta de donar subvencions,
una per una, a cada una d'aquestes mil associacions, es tracta de
fomentar..., de saber per què moltes associacions deixen d'existir,
de saber quins són els problemes reals, que molts vegades són
problemes de caràcter administratiu, de funcionament, de falta de
capacitat de funcionament, que eviten que es promogui, en la
mesura que nosaltres voldríem, l'associacionisme.

Una altra qüestió que també presentam cada any és la qüestió
d'una partida destinada a assegurar la normalització lingüística
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Sobre aquest tema
ja vam fer una proposició no de llei que va sortir votada en
contra pel Partit Popular, en el seu moment. Nosaltres trobam
que hi ha institucions, sobretot l'Administració de l'Estat, que
presenta els seus comunicats, els seus anuncis i informacions en
castellà, i es publiquen en castellà en el butlletí oficial de la
comunitat autònoma, també l'Administració de Justícia ho fa en
castellà, i nosaltres trobam que el govern balear hauria de tenir,
en aquesta partida, la faculta de poder traduir i de poder publicar
en català tota aquesta informació que es publica en castellà en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, que ja s'hi publica en
bilingüe tot el que fa referència al Govern balear, tot el que fa
referència a altres administracions, però no el que fa referència
a l'Administració de Justícia o a l'Administració de l'Estat.

Una altra afectació de partida és la que fa referència a
cooperació, l'afectam en 15 milions, per al Fons de cooperació
amb el Tercer Món, de Menorca. En 50 milions afectada per al
Fons de cooperació de Mallorca.

I després plantejam una altra esmena per a la resta d'aquesta
partida pressupostària important, i és una esmena de cinc milions
per a la creació del Consell de la Cooperació de les Illes Balears,
de la Comunitat Autònoma, perquè creim que ha de ser a través
del Consell de Cooperació de la Comunitat Autònoma on
participin tots els agents socials que fan feina en aquest món,
amb aquests objectiu, on  es destini, on s'estudiï la destinació de
les partides de cooperació, i que no sigui des del Govern des d'on
es faci, i en aquest sentit hi ha vinculades tres o quatre esmenes
que acabam de presentar.

Una altra esmena, també lògica i de cada any, és l'esmena en
la qual, afectant totes les partides d'inversions, ampliam fins el
0'7% la destinació al Tercer Món. enguany són 238 milions, que
també és una esmena que tots els grups polítics en aquesta
cambra coincidim a presentar-la cada any, i creim que és correcte
que es plantegi.

després hi ha una sèrie d'esmenes, la 6416, 6417, 6418, que
fan referència a la transferència de les escoles infantils, dues de
Menorca (Magdalena Humbert i Francesc de Borja Moll), i una

de Mallorca (Mare de Déu de la Salut), a la transferència de
la gestió d'aquestes escoles als consells insulars de Mallorca
i de Menorca, respectivament.

És una esmena que es produeix cada any, cada any es
diu que es farà aquest traspàs, que es realitzarà aquesta
transferència als consells insulars, i cada any la reiteram
perquè, quan acaba l'any, no s'ha fet.

Una altra esmena, la 6425, parla d'incrementar un cent
per cent la dotació del Program d'integració gitana.  El
Programa d'integració gitana està en aquest pressupost,
perquè hi ha una aportació del Govern espanyol per a
Programa d'integració gitana. Nosaltres pensam que el
Govern de les Illes Balears també ha de finançar la seva
part,  i en aquest sentit l'ampliem.

També ampliam la partida dedicada al Suport transitori
comunitari, perquè nosaltres trobam insuficient, vista la
realitat que es dóna a les Illes de necessitat d'ampliar aquest
Suport transitori comunitari. Sabem que n'hi ha un
increment, respecte de l'any passat, en els pressupostos del
Govern, però aquest increment no es suficient, i per açò en
demanam un increment major.

També l'increment de la partida del Pla de prestacions
bàsiques, en el mateix sentit que l'anterior.

Una altra qüestió seria una esmena de 120 milions per a
la consolidació de la xarxa de centres d'acollida a persones
en situació d'exclusió social. Nosaltres els treim
d'infraestructures turístiques, lògicament, és un lloc del qual
es pot treure bastant finançament per a altres qüestions, com
poden ser aquestes d'acció social.

Una altra esmena, de 400 milions de pessetes, la 6338,
important per a nosaltres, és la posada en marxa d'unes
primeres mesures, que serien transitòries fins que no
s'aprovi i es posi en funcionament el Pla de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social. Creim que, en aquest període
transitori, es important posar en marxa unes mesures que
són urgents, les quals, per tant, s'han de finançar.

Una altra qüestió seria la transferència als consells
insulars d'ajudes sectorials per a entitats socials, també de
400 milions de pessetes. Que siguin els consells insulars qui
gestionen aquestes ajudes. Es tracta d'una esmena en aquest
sentit, d'afectació.

Després, una altra esmena, que és global, és l'esmena
6401, i ja vaig acabant, que parla de la transferència de 364
milions de pessetes als consells insulars per a la
transferència en matèria de joventut als consells insulars.
Per açò, no fem altres esmenes més particulars sobre
joventut, perquè creim que aquesta és la necessitat
prioritària en aquest moment, que és la transferència de
joventut als consells insulars.

Creim que apart d'aquesta quantitat, que és la que es
preveu en els pressupostos per a l'any 1998, també hi hauria
d'haver una dotació per a inversions en instal•lacions
juvenils, que és un dels grans dèficits amb què es trobaria
aquesta transferència, però creim que el Parlament de les
Illes Balears hauria d'aconsellar una vegada, més aquesta
vegada a través dels pressupostos, la necessitat de transferir
joventut als consells insulars.

Un altre grup d'esmenes fa referència a mesures
concretes d'acció, d'igualtat d'oportunitats per a la dona. S'hi
parla de la dotació als ajuntaments per a la creació d'agents
municipals d'igualtat, per la creació del Consell de la dona
de les Illes Balear, per incrementar en un cent per cent el
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programa de la dona de Presidència, que són mesures concretes
i, tal vegada, exemplars...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

...que no completen tot el que seria la política en matèria
d'igualtat d'oportunitats. Ja sabem que la política d'igualtat
d'oportunitats és transversal i que afecta totes les conselleries,
però també sabem que la (...) d'aquesta política transversal
pertoca a la Conselleria de Presidència i, per tant, a aquesta
secció, i que aquesta secció hauria d'estar dotada suficientment
per poder fer complir a les altres allò que no compleixen,
dissortadament, quan acaba l'any.

Una esmena final, la 6400, és per incrementar les inversions
reals en le Programa d'atenció i informació al ciutadà, i així
acabam de presentar el bloc d'esmenes a aquesta secció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, hi ha
presentades les esmenes 6924, 6922, 6925, 6932, 6921, 6926,
6929, 6927, 6928, 6933, 6930,  6931, 6934, 7034, 7039, 7036,
7037, 7032, 7033, 7038, 7040, 7024, 7028, 7026, 7031 i 7029.
Sra. Catalina Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Nou esmenes tenim al subprograma
112101.

La primera esmena d'addició és una esmena d'addició de 80
milions de pessetes, on demanam una ampliació d'ajuts destinats
als municipis de la Serra de Tramuntana, per tal d'abastar tots
aquells que tenguin menys de 1.500 habitants.

L'altra esmena és d'afectació. Demanam una ajuda de 25
milions de pessetes per a la restauració de la finca Es Torretó, a
Ciutadella, per ser posteriorment cedida al Consell Insular de
Menorca. L'única adquisició per part del Govern que s'ha fet a
Menorca.

L'altra esmena, també d'afectació, és una despesa d'1 milió de
pessetes per fer front a les despeses originades per transmetre els
diaris i revistes publicades a les Illes Balears a les cases balears
a l'exterior. Subscripcions perquè les cases balears a l'exterior
puguin rebre la premsa de les Illes.

L'esmena 6924, de 500 milions de pessetes, és creació d'un
subconcepte per adquirir instal•lacions militars desafectades,
moltes d'elles a primera línia, a vorera de mar, bateries de costa,
i és molt important que els ciutadans no perdin aquests espais.

Una altra esmena, també d'afectació, és relativa a la
restauració del casal Joan Alcover, és una esmena de 15 milions
de pessetes.

Una altra esmena també dins aquest mateix subprograma
seria  demanar l'increment, és una esmena d'addició, de 10
milions de pessetes, un increment a la partida per ajudar la
Federació d'entitats locals.

Una altra esmena d'addició, la 6927. S'hi demana una partida
de 10 milions de pessetes per a foment d'associacions.

Esmena també d'addició on demanam un increment
d'actuacions per ajudar els casals balears a l'exterior, una
ajuda complementària, allò que ja hem dit a l'anterior
esmena.

L'última esmena d'aquest subprograma,  la 6932, seria
una esmena de creació, on es demana una partida de 50
milions de pessetes per rehabilitar els fars en desús. La
justificació seria poder mantenir el patrimoni públic i que
d'aquest gaudeixin tots els ciutadans.

Al subprograma 112201, hi mantenim una esmena de
creació, també, on demanam 20 milions de pessetes per
transferir els consorcis insulars d'informàtica, per donar
suport als municipis a la informatització del seus serveis i,
per tant, donar una agilitat als públic.

Dues esmenes mantenim al subprograma 121601. Una
de les quals és d'afectació, de tres milions de pessetes, on
demanam que es realitzi un estudi del cost efectiu de les
competències transferides per llei als consells insulars.
D'aquesta manera milloraríem les competències transferides
a tots els consells i hi hauria possibilitat de millorar la gestió
d'aquestes competències.

Una altra esmena d'afectació, de cinc milions de
pessetes, és per encarregar un estudi sobre el model
competencial definitiu Govern-consells insulars, i el sistema
definitiu de finançament.

Al subprograma 134201, hi mantenim dues esmenes, una
de les quals molt important, allà on demanam 285 milions
de pessetes, és una esmena d'addició, on exigiríem al
Govern de les Illes arribar al 0'7%. Aquesta esmena és molt
important, punta, seria l'eix de tota la línia de feina i de
compromís polític.

En aquest mateix programa, mantenim també una
esmena de substitució, on tota la partida destinada a
cooperació s'hauria de gestionar a través dels fons de
cooperació de cada illa, amb la possibilitat, també, de crear
el fons a Eivissa, que, a hores d'ara, encara no s'hi ha creat.

Al subprograma 314101, hi mantenim cinc esmenes.

Una és d'addició, de dos milions de pessetes, relativa a
incrementar els recursos econòmics del Pla d'integració
gitana, transferència als consells per executar actuacions
que preveuen i augmentar, per tant aquesta partida.

Una altra esmena d'afectació és la relativa als habitatges
tutelats. Pensam que són una bona opció i oferta per a les
persones majors, i són alternativa de qualitat a les grans
residències per a aquestes persones. En aquesta esmena
demanam, per tant, la priorització d'aquest criteri. És per
tant, la creació d'habitatges tutelats dirigits a persones
majors, a la tercera edat.

Esmena d'afectació on demanam la creació de centres de
dia per a assistència a tercera edat, centres de dia per a
assistits o no vàlids, que s'hi doni una atenció a aquestes
persones amb deficiències físiques durant la jornada laboral
i evitar, d'aquesta manera, que quedin sols a casa i que
tenguin un suport.

Esmena d'addició, també en aquest subprograma
314101, de 250 milions de pessetes, per augmentar els
recursos econòmics en el circuit assistencial de marginació,
que després es preveu en els convenis amb els consells
insulars.
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Esmena també d'addició al subprograma 314101, que dóna un
suport de dos milions de pessetes als familiars per al transport i
assistència de minusvàlids que assisteixen a centres
especialitzats.

Tenim també tres esmenes al subprograma 323101, una de les
quals d'addicions, on demanam un increment de la partida per
mantenir i dotar de més serveis els punts d'informació juvenil
ubicats en els ajuntaments, per potenciar programes i actuacions
en aquest sentit.

També demanam el traspàs de les transferències als consells
per gestionar programes de joventut a l'esmena 7040, també
d'aquest subprograma 323101, i augmentar la partida d'ajudes al
Consell de la Joventut de les Illes Balear per, d'aquesta manera,
poder gestionar programes de més qualitat.

Tres esmenes també mantenim en el programa 323201 (...)
gestiona el Pla de la dona. Pensam que les polítiques dirigides a
aconseguir la igualtat entre homes i dones s'han de potenciar.

Pensam que les polítiques dirigides a aconseguir la igualtat
entre homes i dones s'han de potenciar, perquè encara avui,
tocant el segle XXI, no podem assegurar que s'hagi aconseguit
aquesta igualtat.

Per tant, les tres esmenes van en aquest sentit: una proposa un
augment de 100 milions de pessetes, una esmena d'addició per
potenciar activitats i projectes a realitzar en el pla d'igualtat de
la dona, suport a les actuacions que es duguin a terme en matèria
del pla d'igualtat de la dona, i potenciar convenis amb l'Ibavi per
donar prioritat a pisos d'acollida per a dones maltractades.

A la secció 70, l'esmena 7029 demana un augment de 30
milions de pessetes a la partida d'ajuda domiciliària,
específicament a la Mancomunitat del Pla, zona amb un
percentatge molt elevat de persones majors i, per tant,
necessitada d'aquesta ajuda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a les esmenes
presentades pel grup parlamentari Socialista, la 6675, 6676,
6642, 6643, 6646, 6644, 6645, 6677, 6745, 6741, 6647, 6683,
6688, 6679, 6684, 6748, 6750, 6803, 6747, 6749, 6751, 6752,
6678, 6795, 6798, 6799, 6800, 6801, 6797, 6796, 6744, 6648,
6742, 6743, 6680 i 6649. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una prèvia, per favor. Hi hauria
inconvenient que compartís el temps amb el Sr. Mesquida?

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla molt bé.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Sra. Diputada, Sr. Diputat. El temps només em
permet fer una relació d'esmenes i continguts perquè quedi en el
diari de sessions sense gaire possibilitat d'introduir més
matisacions. S'ha dit que l'aprovació d'aquestes esmenes
convertiria la Conselleria en un vertader calaix de sastre. A mi
m'agradaria que s'hi convertís, però en un calaix de sastre de
sastreria fina, si pogués ésser, d'alta costura, com la del Sr.
Versace.

Per exemple, la primera esmena, 6676, planteja l'aprovació
del 0,7% de tot el pressupost, cosa que crec que seria un vestit de
primera qualitat de cara, sobretot, al tercer món.

L'esmena 6642 planteja un augment de prestacions
socials bàsiques per Es Migjorn; la 6742, suport a
programes de planificació familiar a cada illa; la 6743 la
creació d'un servei d'atenció telefònica de 24 hores; la 6744
la creació d'un centre de dones a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, amb transferència als Consells
Insulars, amb un import de 50 milions de pessetes; la 6745
és una esmena de 221 milions de pessetes, d'aportació de la
Comunitat Autònoma al pla de prestacions bàsiques que
exerceix una funció important, però és evident que agrairia
també un augment substancial; l'esmena 6677 planteja una
incorporació directa a la secció 11, amb la supressió de
l'Institut Balear d'Afers Socials, que creim que no s'havia
d'haver creat, i el que s'ha de fer és incorporar aquest institut
a la Conselleria corresponent, però que la pràctica totalitat
dels recursos de l'Institut Balear d'Afers Socials han de ser
transferits als Consells Insulars; la 6741 planteja pisos
tutelats per a malalts de SIDA a Formentera; la 6747
construcció d'un centre de dia per a la gent gran d'Es
Castell, amb 50 milions de pessetes; la 6683 és una esmena
de 100 milions de pessetes, per al conveni amb La Sapiència
per al manteniment dels centres d'hospitals de nit Can
Betlem i Son Ribes, el programa d'atenció a marginats i
toxicomanies, atès que els recursos són notòriament
insuficients; l'esmena 6682, de 25 milions de pessetes, es
refereix al conveni del projecte home lliure, per al
manteniment del centre Es Puig des Bous, de Palma, dins el
programa d'atenció a toxicomanies, perquè també té una
dotació insuficient. Com insuficient també és el conveni que
tenim, els recursos dels quals dotam la Creu Roja per al
manteniment del centre de Sa Placeta, per a marginats i
toxicòmans. L'esmena 6681 planteja un augment de 25
milions de pessetes.

Ja que hem parlat una mica dels centres de tercera edat,
la part més dramàtica són les residències d'assistits. Hi ha la
de Palma, la Llar d'Ancians, que necessita impulsar les
reformes, i plantejam, a través de l'esmena 6679 una partida
de 20 milions de pessetes. De cara a les previsions del pla
gerontològic, la veritat és que 100 milions de pessetes són
absolutament insuficients, com insuficient també seria
l'aprovació de l'esmena 6684, de 300 milions de pessetes,
però, evidentment, sense necessitat de calculadora, 300
milions donen per més que 100.

L'esmena 6748 és un centre de dia a Alaior, a Menorca,
50 milions de pessetes. La 6750 és un centre de dia per a
gent gran a Es Migjorn Gran de Menorca, i la 6803 és un
centre de dia per a malalts mentals crònics a Eivissa i
Formentera amb una dotació de 50 milions de pessetes. La
6749 són obres de millora i adequació del centre de Trapucó
de Menorca, 40 milions de pessetes. La 6751 obres de
millora i adequació del centre ocupacional de Binitaufa, 37
milions de pessetes. La 6752 és el pis titulat d'Asimpro, que
són 14 milions de pessetes. La 6678 planteja una partida de
25 milions de pessetes per dotar el pla d'integració gitana de
les Illes Balears, perquè no fos cosa que quan s'aprovi ens
trobem amb el problema de sempre: que no ho havien
previst a nivell pressupostari.

La 6648 planteja centres d'informació a la dona,
mitjançant col•laboració institucional, una dotació de 23
milions de pessetes. La 6680, 30 milions de pessetes, és
aplicació del pla d'actuació a la marginació a les Illes
Balears a través dels Consells Insulars: a Mallorca 18
milions, a Menorca 6 milions i a Eivissa i Formentera 6
milions.

Pas la paraula, Sr. President, al Sr. Mesquida, que
defensarà la resta de les esmenes.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Mesquida per defensar
la resta de les esmenes del grup Socialista.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes, les 13 esmenes que
queden, fan referència a un bloc de joventut, bloc d'escoles
infantils. Amb la que fa referència al bloc de joventut, plantejam
la possibilitat de 10 milions de pessetes per a cursos de formació
a monitors juvenils. Per mantenir una adequada política d'esplai,
és primordial la formació dels monitors. El pressupost del 98
recull 5 milions de pessetes, i el Partit Popular va manifestar, en
comissió, que l'objectiu del grup Popular i del Govern seria
intentar arribar, a finals d'any, a aquests 10 milions de pessetes.

Una esmena de 30 milions de pessetes per a la construcció de
centres lúdics per a la joventut, a través de convenis amb altres
administracions. La política del Govern, fins ara, només és de
donar suport, subvencionar les associacions per fer front a les
seves activitats i per mantenir les seves infraestructures.
Nosaltres proposam que es mantengui aquesta política i es
complementi amb la construcció pròpia de centres lúdics.

Una altra esmena fa referència a la creació d'un alberg juvenil
a Formentera -aquesta esmena la proposam cada any. La
quantitat pot semblar petita, i efectivament ho és, però pot servir
com a anualitat. Jo crec que és necessari votar-la a favor, més
quan el portaveu del Partit Popular a la comissió va manifestar
que la intenció del Govern és posar en marxa, quan més aviat
millor, aquest alberg.

Altres dues esmenes fan referència a 20 milions de pessetes
per a alberg juvenils en general, i 10 milions per condicionament
d'institucions del campament de Cala Jondal. És necessari que es
facin millores i reparacions, en general, en aquestes institucions.
Pel que fa referència a Cala Jondal, aquesta esmena també s'ha
presentat cada any, cada any es veu el deteriorament d'aquestes
instal•lacions, i cada vegada es farà més necessari posar més
doblers. Esperam que l'any que ve aquesta esmena no sigui
necessari, perquè el portaveu del PP va manifestar, en comissió,
que les millores en aquest campament es faran dins l'any 98.

Una altra esmena de 50 milions fa referència a transferències
a ajuntaments per al suport a activitats d'infraestrures per al
jovent, i 106 milions de traspàs de les inversions en joventut als
Consells Insulars. La justificació és la idea que les corporacions
locals poden gestionar-les d'una forma més adequada per la seva
proximitat als ciutadans.

Les altres esmenes fan referència a escoles infantils, i també
coincideixen amb les d'altres grups de l'oposició: transferència de
50 milions de pessetes per transferència als ajuntament per al
funcionament d'escoles infantils, 75 milions de pessetes per a la
transferència de competències al Consell Insular de Menorca per
a l'escola infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella; 48
milions per a l'escola infantil Magdalena Humbert de Maó, i 60
milions per a l'escola Mare de Déu de la Salut de Palma. Són
competències no transferides, és un tema obert, però per part de
la Consellera de Presidència s'ha manifestat que no hi hauria
inconvenient, que si un Consell Insular demana aquestes
transferències es podrà dur a terme.

També demanam 10 milions de pessetes per a convenis
informàtics -aquesta esmena no necessita cap defensa. Per
acabar, una esmena de 190 milions de pessetes per a la reforma
del recinte firal de Maó. Aquest és un compromís assumit per
part del representant del Govern a través dels mitjans de

comunicació. El més important és que existeixi una partida
per dur a terme aquesta necessitat. També es va manifestar
en comissió, per part del Partit Popular, que aquesta esmena
seria estudiada amb afecte. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Grups que vulguin intervenir per
a la fixació de posicions? Per part del grup Popular, té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats,
intentaré, en aquest torn, fixar la postura respecte de
cadascuna de les esmenes que han defensat els distints grups
de l'oposició.

Quant al suport transitori comunitari, hem de dir que
enguany, en aquests pressuposts, ja hi ha una partida de 110
milions de pessetes, que s'ha incrementat, per a l'any 98, les
partides que es dediquen al pla de prestacions bàsiques,
perquè així es pugui millorar la gestió de tot el suport
transitori comunitari i que, en aquests moments, abans
d'acceptar l'esmena de doblar la quantitat que es destina al
suport transitori comunitari, hauríem de mirar què ha passat
dins aquest any, quina ha estat la justificació que s'ha fet per
part dels distints Consells Insulars en aquesta matèria, i així
podrem analitzar si és necessari o no, si s'ajusta a la realitat
aquesta necessitat d'incrementar o de doblar la partida
dedicada al suport transitori comunitari. Però vull que quedi
constància que, en el pressupost del 98, en principi,
inicialment, hi ha una partida de 100 milions de pessetes.

Quant al Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola, en principi creim que les partides
pressupostàries que figuren en el pressupost inicial de l'any
98 són suficients per dur a terme les tasques que té
encomanades aquest Consell Assessor.

Quant a l'adquisició d'instal•lacions militars
desafectades, volem dir que creim que, en principi, no és
prudent dir que es dediquin 300 milions de pessetes a
aquesta finalitat. Creim que hem de donar un marge al
Govern Balear, a la Conselleria de Presidència, que està
duent a terme tota una sèrie de converses i negociacions per
veure quines són les instal•lacions que, en cada moment, es
considera més necessari i més apropiat adquirir, i en
qualsevol cas quan es tengui predeterminat i fetes les
negociacions de veure quines són aquestes instal•lacions
militars desafectades que puguin ser d'interès per a la nostra
comunitat, sí que després s'habilitaran les partides
pressupostàries necessàries.

Torretó de Menorca, dir que en aquests moments hi ha
converses entre dues direccions generals del Govern balear,
la de Joventut i la de Medi Ambient per veure quin serà l'ús
definitiu que es donarà a la finca d'Es Torretó de Menorca.

Quant a ampliació d'ajudes que es donen a ajuntaments,
hem de dir que en principi hi ha tot un pla clar i concret
d'ajudes als municipis de la Serra de Tramuntana, que creim
que el Govern balear fa un esforç bastant important en
aquest sentit i que, evidentment, ampliar aquestes ajudes a
altres municipis?, crec que és obvi que el Govern balear
amb tot el pressupost que té contemplat per a l'any 98,
dedica moltíssimes partides a intentar ajudar i millorar la
qualitat de vida als nostres municipis i, en aquest sentit, hi
ha un Pla Mirall molt ambiciós per intentar millorar la
imatge dels nostres pobles.
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Que s'han d'incrementar les partides del Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma per millorar la normalització lingüística,
nosaltres creim que amb les partides pressupostàries que hi ha en
aquests moments als pressuposts creim que està totalment
garantida la normalització lingüística del Butlletí Oficial de la
nostra comunitat.

Després hi ha tot un bloc d'esmenes que van dirigides a
incrementar les partides per arribar al 0,7%, crec que hem de dir
que el Govern popular és un govern molt sensible en aquesta
matèria i que des de fa dos anys varen dir que era un objectiu
arribar a finals de legislatura, a finals de legislatura, el Govern
balear dedicarà el 0,7% del seu pressupost a aquesta finalitat, i
que en aquests darrers tres anys, crec que les partides
pressupostàries s'han multiplicat per set amb aquesta finalitat.

Hi ha també tot un conjunt d'esmenes que fan referència a les
escoles infantils, dotacions pressupostàries de 48 milions, 79
milions de pessetes, per transferir als consells insulars, creim que
els pressuposts de la Comunitat no són l'instrument adequat per
fer propostes d'atribució de competències als consells insulars,
creim que hi ha altres vies, la via correcta, via Comissió Tècnica
Interinsular, però que en qualsevol cas no crec que siguin els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'instrument adequat per fer propostes d'atribució de
transferències als consells insulars.

Quant al Pla de prestacions bàsiques, hem de dir que en
aquests darrers anys les aportacions s'han incrementat i que
aquest pla funciona amb un tant per cent de finançament per part
de Madrid, que és un 50%$, i l'altre 50% forma part
d'aportacions tant de la Comunitat Autònoma com també dels
consells insulars.

Quant a una esmena que fa referència a la consolidació de la
xarxa de centres d'acollida a persones en situació d'exclusió
social, 120 milions de pessetes, hem de dir que els estudis que
tenim fets diuen que aquest cost total és de 248 milions de
pessetes i que, en principi, dins les previsions que té fetes el
Govern balear, està solucionada la finançació d'aquesta
consolidació de les xarxes de centres d'acollida.

Quant a una esmena de 400 milions de pessetes sobre el pla
de lluita contra la pobresa i exclusió social, hem de dir que dins
l'any 98 hi ha previst que es presenti l'estudi sobre la situació de
la pobresa de les Illes Balears, una vegada que estigui presentat
aquest estudi, allà on estiguin analitzades d'una manera rigorosa
quines són les necessitats, quines són les mancances i la situació
en què es troba la pobresa a les nostres illes, després serà quan el
Govern s'ha compromès en un termini, crec que és de sis mesos,
de presentar aquest pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió
social.

Hi ha tot un bloc d'esmenes que fan referència a distintes
partides en tema de la dona. Hem de dir que en aquest sentit hi
ha un pla ambiciós del Govern balear i que està dotat en 3.000
milions de pessetes en tres anys, és a dir que cada any s'hi
dediquen 1.000 milions de pessetes, a través de les distintes
conselleries del Govern balear, a través de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, on hi ha previstes tota una sèrie
de partides pressupostàries per intentar aconseguir aquesta
igualtat d'oportunitats. I que a Presidència, en concret, hi ha una
partida de 32 milions de pessetes, i aquí els distints grups
parlamentaris es fixen només amb aquesta partida de 32 milions
de pessetes i ens diuen que s'ha d'incrementar, i nosaltres deim
que aquests 32 milions de pessetes que hi ha a Presidència són
per coordinar les distintes actuacions que es duen a terme entre
les distintes conselleries.

Després tenim tot un conjunt d'esmenes que fan referència a
la creació de centres de dia a distints municipis de la nostra
comunitat. El nostre grup no donarà suport a aquestes esmenes,

no perquè no estigui d'acord que es creïn aquests centres de
dia, sinó perquè moltes d'aquestes propostes de centres de
dia ja estan en marxa o es posaran en marxa dins l'any 98,
a través de distints plans 10, i que el Pla gerontològic
determinarà quines són les necessitats i farà un diagnòstic
clar de quins són aquests centres de dia als quals han de
donar unes prioritats.

Dir que l'esmena del PSM, 7034, sí que el nostre grup la
votarà favorablement, però proposaríem a la Sra. Bover una
transacció. Ens demanen 2 milions de pessetes per a
l'elaboració d'un pla d'actuació per combatre la pobresa i
l'exclusió social, i la partida d'alta és la Conselleria de
Presidència, el subprograma 3141, capítol 2, i la baixa ens
proposen que sigui una baixa genèrica de capítol 6;
nosaltres proposaríem que la transacció fos que en lloc de
ser la baixa de capítol 6, fos una afectació al capítol 2 del
programa 3141.

Després hi ha una esmena que fa referència a la creació
d'un servei d'atenció telefònica 24 hores, dir que això és
obvi, el Govern balear ja té tota una sèrie de serveis que
estan en marxa durant 24 hores i que no veim la necessitat
d'haver d'acceptar aquesta esmena. Existeix el telèfon 112
d'urgències, que està en marxa les 24 hores del dia, hi ha un
telèfon 900 321 321 del SIAC i hi ha tots uns centres
d'informació, hi ha l'Associació de les víctimes del delicte,
en definitiva, creim que aquesta esmena de crear un servei
telefònic de 24 hores no té massa sentit en tant que el
Govern balear a través de distints programes du a terme o
compleix aquest objectiu que proposa l'esmena presentada
pel Grup Socialista.

Fan referència a una esmena a un conveni amb l'Ibavi
per donar prioritat a pisos d'acollida per a dones
maltractades, i en aquest sentit hem de dir que a través de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, ja hi ha un
representant de l'Ibavi allà que intenta coordinar aqueixes
polítiques per intentar que les dones maltractades puguin
tenir una sèrie de prioritats dins les construccions dels
habitatges de l'Ibavi.

I després, la Sra. Bover, per a mi que ha defensat una
esmena que ja havia estat aprovada dins comissió o dins
ponència, amb la qual cosa no sé exactament per què n'ha
fet la defensa.

I quant a creació d'habitatges tutelats hem de dir que el
Govern balear dóna suport als ajuntaments per als
habitatges tutelats, que el Govern balear finança una part
important d'aquests equipaments i que exemples d'això són
a Alaró o a Palma, al centre tutelat que hi ha al carrer dels
Botons, i que en definitiva el nostre grup no donarà suport
a aquesta esmena de 70 milions de pessetes, però l'objectiu
que es pretén, el du a terme la Conselleria de Presidència a
través de les seves distintes direccions generals.

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

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, senyora portaveu.

LA SRA. SALOM I COLL:

He acabat, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És vostè molt amable. Moltes gràcies.
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Passam al debat número 5 de totalitat, secció 12, Conselleria
de Turisme, secció 81, ens de dret públic, Institut Balear de
Promoció Turística. Hi ha les dues esmenes presentades a la
totalitat per part del Grup Parlamentari Socialista, que són la
6577 i la 6578. Sr. Marí, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un any
més des del Grup Parlamentari Socialista, si volem ser rigorosos
amb el que venim dient i amb el que nosaltres pensam que hauria
de ser la política turística d'aquestes illes, ens veim en l'obligació
de presentar una esmena a la totalitat de la secció 12, la
Conselleria de Turisme, així com a l'empresa pública Ibatur,
responsable de la promoció turística de les nostres illes.

Sempre hem pensat que els pressuposts de la Conselleria de
Turisme mai no han estat a l'altura de la importància i la
repercussió que té el sector turístic a les nostres illes, on no fa
falta recordar que al voltant d'aquest es mou el 83% de l'activitat
econòmica de la nostra comunitat, mentre que el pressupost de
la conselleria no arriba al 3,3% del total del pressupost de la
Comunitat Autònoma.

Això, aquest fet, no tendria més importància si les necessitats
del sector estiguessin cobertes, però malauradament tots sabem
que encara hi ha moltes mancances dins el sector. Així i tot hem
de reconèixer que quan ens lliuraren els pressuposts del 98 i
miràrem les xifres globals, pel que fa a la Conselleria de
Turisme, ens en duguérem una petita alegria, alegria que va durar
fins que desxifràrem les distintes partides i els objectius de la
conselleria on comprovam que, un any més, no hi ha una política
definida del que volem de cara al futur, i que sota el nostre
entendre, els objectius que hi ha els 98 no afronten les necessitats
del sector.

En aquests pressuposts hi ha una manca clara de priorització
de les infraestructures necessàries del sector, no s'han duit a
terme o no s'han tengut en compte les necessitats de cada una de
les zones turístiques de les nostres illes. Tal com tots coneixen,
la pràctica totalitat de la inversió de la Conselleria de Turisme va
destinada al Pla Mirall, on la Conselleria de Turisme o el Govern
s'han limitat a comprovar que els distints plans enviats pels
ajuntaments complissin amb el decret corresponent i la
disponibilitat pressupostària d'aquests; però, en cap moment, des
de la conselleria, s'han duit a terme els estudis corresponents per
determinar i prioritzar aquestes inversions cap a la millora i a les
necessitats del sector turístic.

També veim amb aquest pressupost que el segon pla
d'embelliment o pla d'esponjament, que en aquests moments es
duen a terme algunes obres a distints municipis de la comunitat
i que signifiquen una inversió ja compromesa d'aproximadament
500 milions de pessetes, però, sorprenentment, en el pressupost
de l'any que ve no hi ha continuïtat i no es preveuen noves
actuacions d'esponjament que, conjuntament amb el
desenvolupament dels POOTS, segons paraules del propi
Govern, hauria de ser el pla que acabàs amb la saturació
d'algunes zones turístiques, l'eliminació de l'oferta obsoleta i la
recuperació de sòl públic. Desgraciadament, ara podem veure
com d'aquelles paraules i d'aquelles promeses ja no se'n recorden
i de cara a l'any que ve no hi ha res o, millor dit, únicament hi ha
el que es du a terme, però no hi ha continuïtat, quan nosaltres
pensam que és absolutament necessari, amb el pla o sense pla,
que si realment volem millorar la qualitat turística, sobretot a
algunes zones és absolutament necessari, com dic, continuar i, si
és possible, incrementar el programes d'esponjament per tal
d'eliminar oferta obsoleta i recuperar sòl públic, sobretot a
primeres línies de la mar.

Quant a l'estacionalitat, tal vegada el repte més important que
tenim de cara a l'immediat futur de la nostra comunitat, entenem

que la conselleria ha obert un camí; s'han fet una mena de
reunions a les quadrilles i s'ha elaborat un estudi de
possibilitats que tenim per dur turisme durant els mesos
d'hivern. Però aquest estudi i tot aquest treball de camp, el
que ha demostrat és que a la majoria de les zones turístiques
hi fan falta infraestructures, públiques i privades; i, com és
evident, per dur-se a terme aquestes infraestructures, es
necessita un pressupost, un pressupost que en aquests
moments i per a l'any que ve no compte el pressupost que
ens ha presentat la Conselleria de Turisme.

Tots sabem que la majoria dels europeus, avui per avui,
únicament coneixen les nostres illes com a destí d'estiu; per
tant, creim que per dur turisme d'hivern a les nostres illes
serà necessari fer molts esforços, millorar infraestructures
i, sobretot, dur una campanya extraordinària de promoció de
cara a aquest turisme d'hivern.

Pel que fa a l'Ibatur, podríem repetir els mateixos
arguments que havíem emprat a la resta de la secció 12;
consideram que la distribució dels recursos que s'hi destinen
no responen a les necessitats ni als objectius que hauria de
perseguir l'Ibatur com a màxim responsable de la promoció
de les nostres illes. Bé és cert que l'increment dels recursos
econòmics ha estat important, però pensam que responen
més a una mena d'aconteixements preprogramats que no
fruit d'una detinguda i estudiada planificació, perquè si no,
no es pot entendre que partides tan importants com són els
educacionals davallin de forma considerable, quan hauria de
ser el suport important de cara a donar a conèixer les nostres
illes que, a part de l'estiu, també duran els mesos d'hivern.

Per altra banda, hi ha una partida per a la contractació de
contraportades, però, segons es desprèn d'una contesta
parlamentària, únicament hi ha prevista la contractació de
contraportades amb catàlegs d'estiu, amb la qual cosa també
perdem una altra oportunitat de donar a conèixer les nostres
illes com a destí d'hivern.

Tampoc no hi ha prevista en el pressupost cap campanya
especial de suport a les zones que per algun motiu han
quotes d'algun mercat i que abans havien tengut, així com
altres que mai no han tengut i que seria important que
tenguessin. Per altra banda, el Grup Parlamentari Socialista
pensam que amb el pressupost del 98, que destina 98
milions previst pel Pla Oci 60, tot i tenint en compte, i
esperam que l'any que ve la Conselleria de Turisme no durà
a terme una campanya publicitària tan important i costosa
com aquest any, però, com dic, així i tot pensam que no serà
suficient perquè els nostres majors puguin viatjar a
qualsevol de les illes de la comunitat, amb el mateix cost o
amb un cost semblant.

I ja per acabar, i tal vegada el més greu d'aquest
pressupost de l'Ibatur, sigui el fet que no es contempli, com
havia dit abans, el que nosaltres consideram més important
en aquests moments, i és dur a terme una campanya especial
i específica de les nostres illes com a destí d'hivern. Vull
recordar i no em cansaré de dir-ho, que les nostres illes, per
a la millor part dels europeus no és coneguda com a destí
d'hivern, i és absolutament necessari donar a conèixer les
possibilitats i els valors de les nostres illes com a destí
d'hivern, si realment tenim interès en acabar amb
l'estacionalitat.

Creim que els motius que hem exposat són suficients
perquè aquest pressupost de la Conselleria de Turisme torni
al Govern per a una nova valoració i redefinició, que s'ajusti
més a les necessitats i a la importància de la indústria
turística de les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern hi haurà
qüestió incidental, té la paraula el Conseller de Turisme Sr. José
María González Ortea.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Sr. Marí, es una pena que presente usted una enmienda a la
totalidad en la que no cree, porque si algo queda claro cuando ha
salido usted aquí y nos ha hecho esta exposición, una exposición,
por otro lado, escueta, como no podía ser por menos, es que
usted no cree en esa enmienda a la totalidad de ninguna de las
maneras, ni que fuera conveniente el devolver este presupuesto
al Gobierno, usted no cree en eso. Lo que pasa es que usted viene
obligado, no porque año tras año estén ustedes en desacuerdo con
la política turística, porque afortunadamente con la política
turística de esta comunidad hace tiempo que casi todos los
grupos políticos, por no decir todos, están básicamente de
acuerdo, y ustedes desde luego también. Y estoy seguro que si
ustedes gobernasen, Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pero
si ustedes gobernasen, harían una política turística muy parecida
a la nuestra.

Y por sus enmiendas los conoceréis. Porque claro, usted sale
aquí y me habla de una enmienda a la totalidad y de su
obligación de hacer una enmienda a la totalidad, y yo en lo que
me he molestado es en leer las enmiendas parciales que presenta
el Grupo Socialista. Y de todas esas enmiendas parciales hay
sólo una significativa, dos, una cuantitativamente y otra
cualitativamente. La significativa cuantitativamente son 500
millones que piden ustedes que se dediquen a planes de
infraestructuras públicas para luchar contra la estacionalidad;
pero eso no quiere hacer más que cuantificar algo que está y que
existe en el presupuesto, hay 1.500 millones o 1.400 y pico
millones de pesetas que están destinados por un lado al Pla
Mirall, y por otro lado al Plan de Equipamientos y de
Esponjamiento. Porque usted me dice: no hay continuidad.
Hombre, primero vamos a hacer el que hay y después ya
hablaremos de hacer otros en todo caso, pero de momento, Sr.
Marí, como usted sabe muy bien, del Plan de Equipamientos y
Esponjamiento no se ha avanzado lo suficiente y, no por culpa
por cierto ni de la conselleria ni del Govern, sino porque los
ayuntamientos, que son los órganos de contratación, los que
tienen que impulsar las obras y realizarlas, no lo han hecho
todavía; por las razones que sean, unos por unas cuestiones, otros
por otras, hay cuestiones de toda índole y no con esto quiero
decir ni echar ninguna culpa sobre los municipios; hay
problemas como digo de toda índole, a veces de tipo urbanístico,
a veces de otro carácter. Y por consiguiente, cuando ese plan se
acabe ya hablaremos de otro plan.

Usted sabe que de los 1.400 y pico millones que hay, porque
se lo dije en la comparecencia, a usted y a todos los demás
diputados que asistieron a la comisión, usted sabe muy bien que
del orden de 400 millones para culminar ese Plan de
Equipamientos dotacional. De manera que por consiguiente eso
no es ninguna distinción ni ninguna novedad, usted comprenderá
que resultaría absurdo ponernos en un segundo plan cuando,
como digo, no se ha realizado prácticamente, más que en muy
pequeño término, el primero.

La segunda singular que presentan ustedes, es una que
también discutimos en la comisión y que yo, la verdad es que
creí que lo había entendido mal, pero que al ver la enmienda
comprendo que no lo había entendido mal. Lo hacen ustedes con
muchísima timidez, casi para que no se note, para pasar de
puntillas, pero es una enmienda importante, son sólo 10 millones
de pesetas; pero nos piden ustedes que pongamos una línea de
crédito a los intereses, a subvencionar los intereses para adaptar
los establecimientos de alojamiento turístico al invierno. Y eso
ya le dije que de ninguna manera, los establecimientos de
alojamiento turístico de esta comunidad deben, a nuestro juicio,
correr con los gastos necesarios para adaptar sus instalaciones al
invierno, y de ninguna manera debe de ser una administración
pública, ninguna administración pública, ni ésta, ni, a mi juicio,

debiera ser tampoco la de los consells insulares ni las
municipales quienes inviertan dinero en eso. Otra cosa es la
oferta complementaria, en eso sí; porque son en general
economías de tipo mucho más modesto y con resultados
finales de su balance bastante también más modestos. Pero
de ninguna de las maneras, creo que además sentaríamos un
precedente enormemente injusto puesto que en el año 90 se
puso en marcha un plan de modernización y no se dio una
peseta para establecimientos de este tipo. De manera que
no, en eso no estamos de acuerdo, ni siquiera en esa mínima
cantidad que, como digo, ustedes, yo creo que para ver qué
pasa, han puesto este año como gran novedad y como
diferencia cualitativa con relación a la política del
Gobierno, porque en todo lo demás no hay diferencia de
ningún tipo.

Mire, Sr. Marí, que usted presente una serie de
enmiendas en donde diga que a los mercados escandinavos
hay que promocionar las pitiusas o Menorca o Mallorca,
mes es igual, con 20 millones o 30 o 25 o 18, eso,
permítame usted que le diga, y usted lo sabe perfectamente,
que eso no conduce a nada, eso es absurdo. Los mercados
en que vamos a promocionar, los mercados del Este o los
escandinavos o los alemanes o los británicos se están
haciendo las promociones, por cierto, de acuerdo con los
fomentos de turismo; porque sí que les vamos a aceptar
alguna enmienda en esa relación, porque lo venimos
haciendo cada vez, y por qué no aceptarlo; de acuerdo con
los fomentos de turismo y de acuerdo con los consells
insulares respectivos, sí que hacemos actividades de
promoción en esos mercados que en un momento
determinado a una isla le puedan interesar más o que,
efectivamente, haya habido un retroceso sustancial de un
desconocimiento de esa isla o de determinados productos
que tiene esa isla, y eso sí lo vamos a hacer. Pero ya digo
que resultaría absurdo cuantificarlo a priori, coger un
presupuesto, trozearlo y decir 20 millones para esto, 18 para
esto, 12 para lo otro. Y qué pasa, y que después resulta que
en uno necesitamos en vez de 12, 14; y en otro en vez de 20,
necesitamos 19'5, y tenemos que andar haciendo
modificaciones de crédito constantemente para ajustarlo,
eso parece absurdo.

Usted conoce, porque se lo explicó el Presidente del
Ibatur, en su momento y en la comparecencia, y usted no,
pero su grupo sí está representado por alguna persona en el
consejo del Ibatur, y saben perfectamente que eso es la
política que se viene haciendo y que se va a hacer durante
el próximo año. De manera que eso no nos separa
absolutamente nada, pero ni tanto así, porque si ustedes
tuvieran que hacer presupuesto no serían tan torpes de
pillarse los dedos poniendo cantidades concretas para una u
otra promoción, eso no lo harían ustedes, estoy
completamente seguro. Porque insisto que eso no sería más
que una torpeza, por consiguiente, eso no nos separa.

Hablan ustedes en otras enmiendas de cosas, de becas de
la Escuela de Hostelería o de reciclaje, por amor de Dios,
pero si ustedes están completamente enterados de lo que se
está haciendo; estamos en obras en Ca'n Picafort para
establecer un hotel escuela cuya misión fundamental es el
reciclaje; vamos a comenzar cursos en Eivissa y en
Menorca, y usted lo sabe perfectamente, en el primer
trimestre del próximo año, se ha anunciado por activa y por
pasiva, e insiste usted que está metido en estos temas, lo
sabe perfectamente. Sabe también perfectamente que sería
bastante poco lógico el establecer becas a priori y
cantidades a priori sin saber ni siquiera los alumnos que
vamos a tener. Pero le voy a dar una buena noticia en
relación con eso. Mi colega de Trabajo ha hecho un buen
trabajo, valga la redundancia, y me anuncia que
efectivamente vamos a poder resolver problemas de
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financiación para los estudios de hostelería, yo creo que en
cantidades importantes; lo cual nos va a permitir, seguramente el
próximo año, como era intención nuestra y usted lo sabe también
porque lo he repetido varias veces en las comparecencias que he
tenido en esta cámara, digo que vamos a tener yo creo que una
financiación adecuada y suficiente para subir notablemente las
posibilidades y para hacer algo más que becas, que, desde luego
habrá que hacer becas, sin ninguna duda. Pero habrá que hacer
algo más, y es algo que yo acaricio desde que accedí a la
responsabilidad de la Conselleria de Turismo, y es rebajar de
alguna manera, en su conjunto, la matrícula de la Escuela de
Hostelería; porque a mi juicio es excesivamente alta. De manera
que también vamos a trabajar en ese sentido, pero vamos a ver
si fructifican estos trabajos que, como digo, creo que van muy
bien encaminados y que pronto podremos anunciarlos con la
seguridad de que se van a cumplir.

De manera que en conjunto, como digo, realmente no hay
nada en el programa que ustedes plantean, nada, absolutamente
nada, no he encontrado nada, más que estos 10 millones, que
digo que desde luego esos nos separarían absolutamente, porque
no estoy dispuesto a acceder a eso ni a entrar en la financiación,
como digo, de establecimientos de alojamiento turístico; pero
salvo eso no hay absolutamente nada que separe sus
planteamientos de los nuestros más que puramente palabras y
fijación de unas cantidades que, como digo, comprendo que
usted desde la oposición trate de fijarlas, pero que usted también
comprenderá perfectamente que desde el Gobierno no se pueden
fijar; y no es conveniente, en definitiva, para el manejo del
presupuesto fijarlas.

En cuanto a que hacen falta infraestructuras, que también ha
citado usted; mire, es posible, hacen falta infraestructuras, eso no
cabe duda. Nosotros elegimos, fue una elección del Gobierno, no
de la Conselleria de Turismo desde luego, sino del Gobierno en
su conjunto, hacer un Pla Mirall porque nos parecía que era más
interesante que hacer un plan de infraestructuras. Las
infraestructuras se tratan y se tratan desde otras consellerias,
desde la Conselleria de Medio Ambiente, desde la Conselleria de
Fomento, se trata el tema de infraestructuras y hay también
ayudas en ese sentido. Pero no es por ahí por donde iba el plan.
Si usted lo que ha pretendido hacer o decir desde esta tribuna, es
que lo bueno sería cambiar el Pla Mirall y convertirlo en un plan
de infraestructuras, eso sí nos separaría de alguna manera en su
planteamiento, pues yo le digo que creo que se equivoca; creo
que se equivocaría y que se equivocaría gravemente, pero en
cualquier caso, en su planteamiento en las enmiendas no aparece
eso, no queda reflejado eso. Por consiguiente, claro, usted me
dice es que habría que hacer infraestructuras; bueno, no sé
cuáles, ni cómo, ni de qué manera; usted no nos lo dice.

Y finalmente, le diré, creo que usted acababa también si no
voy equivocado, prácticamente hablando del Plan Ocio 60 y de
que sería necesario más dinero, pues probablemente. Pero fíjese
usted, hasta en el Plan Ocio 60 resulta que están ustedes de
acuerdo con nosotros y que lo que nos piden es que hagamos un
poco más.

De manera que fíjese si la política turística de esta comunidad
responde precisamente a un interés francamente común. Pienso
además que se han quedado ustedes solos con la enmienda a la
totalidad, y es bastante lógico. Yo, a pesar de que comprendo que
probablemente por una cuestión de costumbre política, yo creo
que de política un poco de política de campanario, si usted me
permite criticar a su grupo; yo creo que es un error esto de decir,
bueno, el Grupo Socialista es el primer grupo de la oposición,
tiene que presentar sistemáticamente una enmienda a la totalidad
a cada una de las secciones, porque sí, porque es el grupo
principal de la oposición. Yo creo que se equivoca, en política
turística concretamente, que es lo que me toca y de lo que estoy
hablando hoy aquí, creo que hay básicamente un gran acuerdo,
y que es una pena que ustedes, ese acuerdo que de alguna forma

reconocen paladinamente al presentar las enmiendas
parciales, que reconocen cada vez que hay una
comparecencia en comisión y que hablamos de plan de
desestacionalización o de promoción o de cualquier otra
cosa, es una pena que eso no se refleje en que efectivamente
eso es una política en la que básicamente estamos todos de
acuerdo; millón arriba, millón abajo, promoción en
Escandinavia más o menos. Y yo creo que eso es así y usted
también lo cree. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. diputat, Sr. Marí, és el
seu torn de contrarèplica, de rèplica, perdó.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller ha fet aquí una sèrie de qualificatius, que hem
presentat aquesta esmena sense convicció, tímides, escarida,
això són qualificatius que vostè li posa que evidentment
nosaltres no hi estam d'acord, tal vegada hagi pogut ser
escarida, però creim que té un gran significat el que
demanam. Creim que les coses que hem exposat aquí són
deficiències que avui per avui la conselleria no les afronta
com les hauria d'afrontar.

Quant a les esmenes, que en parlarem després, crec que
dir que una esmena de 500 milions no té importància per
crear infraestructura, crec que és infravalorar el que vostès
fan. I esmenes com 200 milions per a una campanya
publicitària infravalorar-la crec que també devalua el que
vostès fan.

No hem presentat aquesta esmena perquè l'havíem de
presentar i perquè en presentam a totes les conselleries, això
no és així, vostè ho hauria de saber; nosaltres no presentam
esmena a la totalitat a totes les conselleries, n'hem presentat
a algunes, n'hem presentat a les que crèiem que havíem de
presentar. I quant a què ens hem quedat sols, haurem
d'esperar que la resta de grups votin, tal vegada hi voten a
favor i els que es queden sols són vostès.

Així i tot, a vostè no se li pot negar la força i la
convicció a l'hora de defensar els pressuposts de la seva
conselleria, almanco davant l'oposició. Tal vegada si vostè
hagués defensat aquests pressuposts amb tanta força i amb
tanta convicció davant els seus companys a l'hora
d'elaborar-los així sí que tal vegada no hauria fet falta que
nosaltres presentàssim una esmena a la totalitat, ja que, tal
vegada, aquests pressuposts respondrien més a les
necessitats de la Conselleria de Turisme a les nostres illes,
o al sector turístic de les nostres illes.

Però com que això no és així, i tenim el pressupost que
tenim, li hem de continuar dient, perquè ho creim així,
repetesc, que aquest pressupost no respon al que el sector
necessita, i no ataca ni dóna solució a molts dels problemes
que pateix el sector turístic tal com hem intentat dir-li
abans.

Li hem dit també i li repetiré que a aquest pressupost li
manca prioritzar les inversions d'una manera clara. I si l'any
passat li deia que aquell pressupost que ens presentava ja
l'havia trobat fet, que no era el seu pressupost, enguany li
hem de dir que pel que fa a les inversions li han fet els
ajuntaments i vostè s'ha limitat a posar la seva signatura a
uns projectes, vull suposar, tots molt necessaris, però ja
elaborats i sense prioritzar sobre les necessitats de cada
zona i del propi sector. Perquè digui el que digui, Sr.
Conseller, les obres incloses dins el Pla Mirall no han seguit
una correlació de necessitats del sector, sinó més bé, una
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correlació de necessitats d'aquests ajuntaments i ens trobam que
moltes d'aquestes obres no tenen res a veure amb el sector
turístic, i molt manco de cara a la desestacionalització, com
vostès diuen. A més a més, hi ha obres dins el Pla Mirall de la
Conselleria de Turisme que són simples regles del primer Pla
d'Embelliment, quan únicament fa quatre anys que s'han acabat.
I també, com li he dit abans, hi ha obres a zones que són molt
urgents, perquè ja fa anys que s'haurien d'haver realitzat, però
que no tenen res a veure amb el turisme, em referesc a zones
residencials, barris d'habitatges que, com dic, són molt necessaris
però no tenen res a veure amb el turisme.

Pla d'esponjament. El Pla d'esponjament està tot esgotat o,
millor dit, tots els doblers que hi ha en el pressupost d'enguany
estan compromesos. I de cara a noves inversions no hi ha ni un
duro. I si li dic és perquè ens hem preocupat a mirar-ho; jo no sé
qui té la culpa d'això, de què no es realitzin les obres tal com
estaven programades. Però aquí tenim, Sencelles, centre turisme
rural, 20.570.000 pessetes; Sant Josep, poliesportiu, piscina,
110.491.000 pessetes; Alcúdia, edifici multifuncional,
133.485.000 pessetes; Palma, Cala Gamba, Molinar, 16.655.000
pessetes; i així fins a un total d'ajuntaments que fan
aproximadament 530 milions de pessetes. Per tant, ja em dirà
vostè si hi ha 950 milions de pessetes, que vostè ho va dir, de Pla
Mirall, i n'hi ha 530 del Pla d'Esponjament ja compromesos, què
queda per a nova inversió. Jo crec que és molt clar.

I quant a l'estacionalitat, digui vostè el que digui, no s'ha fet
una relació d'obres per millorar l'oferta d'hivern; no s'ha fet una
relació del que pot oferir cada zona i de què es pot fer per
millorar aquesta oferta, i el que és més greu, i demostra la
voluntat del Govern amb aquest pressupost, no hi ha ni un duro
per dur a terme cap actuació al respecte, perquè com ja li he dit,
tot ja està compromès.

Pel que fa a l'Ibatur, Sr. Conseller, bé és cert que hi ha un
augment, un augment que nosaltres no hem negat mai, però el
que vostè no pot negar és que la millor part d'aquest augment ve
donat per esdeveniments concrets i puntuals; però en cap
moment i hem de continuar insistint, respon a una planificació de
la conselleria o del propi Ibatur, i molt manco a un pla de
desestacionalització pel global de les tres illes. El torneig de golf,
la volta ciclista, no negam que són esdeveniments que poden
ajudar amb els objectius, però insistesc, no respon a una
planificació a mig o a llarg termini, tal com nosaltres entenem
que faria falta.

Per altra banda, el que vostè no ens pot negar és que és una
necessitat i una demanda dels tour operators, que són els que han
de fer possible, que comptem amb turisme d'hivern; que es dugui
a terme una macrocampanya, això ens ho vénen demanant, per
donar a conèixer les nostres illes com a destí d'hivern, i intentar
en el possible canviar el xip de molts ciutadans que únicament
coneixen les nostres illes com a destí de sol i platja.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MARÍ i SERRA:

Si no ho feim així, i li repetesc, Sr. Conseller, serà molt difícil
superar el grau d'estacionalitat turística que patim a les nostres
illes. I ja acab, Sr. President.

Quant al programa Oci 60, vostè m'ho ha dit, jo esper que les
promeses que els majors de les nostres illes puguin visitar les tres
illes, amb un cost més o manco paregut, com s'ha anat dient, i
que aquests 98 milions siguin suficients. Agafam la seva paraula
i esperam que això sigui així. I res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo no digo que la enmienda de
500 millones sea tímida, he dicho la de 10 millones, de la
que usted no ha hablado aquí, para subvencionar a los
hoteleros; esa es la que he dicho que era tímida. La de 500
millones le digo que está dentro de los 1.400 y pico que
tenemos en capítulo 6, eso no es nada nuevo, eso le decía
que era una enmienda cuantitativa para fijar una cantidad
sobre algo que hay. Porque mire, y aquí esto nos lleva un
poco también al Pla Mirall.

El Plan de Esponjamiento usted dice, hay que hacer otro,
además de que tienen comprometidos, porque no se han
hecho obras para el año que viene, habría que hacer otro
más. No, yo creo que no, mire, no se pueden hacer tantos
planes ni tantas obras, entre otras cosas porque ni siquiera
habría medios suficientes materiales, técnicos, contratistas
de obras suficientes para hacerlas. Este año que viene,
además de haber planes mirall, de haber planes de obras y
servicios, de haber, probablemente se inicie un plan de una
entidad impresionante en esta comunidad, como es el plan
de carreteras, y tantas otras cosas; es que prácticamente y
materialmente no hay más dinero ni habría más dinero para
eso. Y si los ayuntamientos tienen que participar, qué vamos
a endeudar más a los ayuntamientos. Por consiguiente, yo
creo que vamos a ver si somos capaces de acabar el plan de
equipamientos dotacionales y esponjamientos, que no está
acabado, como usted dice, por las razones que sean, ya digo
que las hay, algunas de tipo técnico, otras de tipo
urbanístico, legal, lo que sea; pero que están casi todos en
marcha, todas esas que me ha citado usted están en marcha,
todas. Creo que la más atrasada es la de San José, pero las
demás están todas en marcha administrativa, pero no han
empezado a consumir dinero, creo recordar, pero están todas
en marcha administrativa, se harán durante el año que viene,
igual que el Pla Mirall.

Y verá, el Pla Mirall, yo le quiero explicar una cosa
porque yo creo que cuando explicamos el Pla Mirall lo
dijimos con bastante claridad, a mí me parece fundamental
el Pla Mirall, más importante incluso que un plan de
infraestructuras, independientemente de que según que
infraestructuras es evidente que hay que hacerlas. ¿Qué es
lo que nos diferencia de los países más desarrollados que los
nuestros, los países del Norte más desarrollados, qué es lo
que nos diferencia? ¿Nos diferencia tener carreteras o
infraestructuras de más calidad o depuradora o edificios
fantásticos? No es eso lo que nos diferencia, eso lo hay en
nuestra comunidad y en toda España, de tanta o de más
categoría que lo pueda haber en cualquier país, en
Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, igual que lo hay
también en países del Norte de Africa en peor situación que
la nuestra; pero lo que hay, si sube usted desde el Norte de
Africa hasta el Norte de Europa es una gradación del
cuidado general del entorno, de la urbanización general del
entorno, del acabado de las cosas, de la conservación de las
cosas, que muchas veces es un poco de pintura o ocuparse
de reponer las farolas cuando se rompen. Eso es lo que
realmente nos diferencia todavía, desgraciadamente, de los
países del Norte, y aún nos diferencia de los países más al
sur del nuestro, que están peor; que a lo mejor han hecho
obras de más dinero, de más categoría en principio, pero
cuya degradación es evidente y que no se cuidan lo
suficiente; y que hacen un gran hotel o una gran carretera y
al lado, pues está todo en unas condiciones lamentables y
desastrosas. Eso es lo que nos diferencia.
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¿Qué pretende el Pla Mirall? El Pla Mirall pretende que en
estas islas demos un paso más allá y que nos parezcamos un poco
más a la Europa del Norte, a la Europa de donde nos vienen los
turistas, esos 9 millones de visitantes; que quieren y sobre todo
cada vez lo van a querer más porque para eso pagan y cada vez
van a pagar, próximamente pagarán en la misma moneda, lo que
quieren es encontrarse con unas condiciones de entorno
similares, tan buenas como las que tienen en su propia casa. Y
eso es el Pla Mirall, eso pretende ser el Pla Mirall; que hay obras
de todo tipo, que unas son de un tipo y otras de otro, claro, pero
todas tienen ese denominador común o al menos eso
pretendemos y eso pretendimos impregnar, la filosofía del Pla
Mirall, a los ayuntamientos que nos presentaban los proyectos,
tanto los de zonas turísticas como los de zonas menos turísticas
o zonas de interés.

Y esa es la explicación del Pla Mirall y yo soy un convencido
de que el Pla Mirall es una gran cosa para esta comunidad, y que
vamos, como de costumbre, a la cabeza de España y de todas las
demás zonas turísticas, que todavía están pensando en hacer
grandes hoteles, en hacer complejos de no sé qué o grandes
palacios de congresos, de esto y de lo otro; pero que se ocupan
muchas veces, menos creo yo, del entorno. Y nosotros vamos a
ser en esto como en tantas otras cosas, en materia turística,
vamos a ser los primeros.

De manera que para mí el Pla Mirall está no sólo justificado,
sino que ya digo que es una prioridad absoluta y no de una
Conselleria como la de Turismo, sino de todo el Gobierno. Y ahí
le respondo también a otra cosa que usted me dice, hombre,
usted defiende mucho su presupuesto de turismo aquí delante de
la oposición, pero no lo defiende entre sus compañeros. Usted
estaba presente y se lo recuerdo cuando una altísima
personalidad del mundo turístico internacional, el Presidente de
Ifto, yo le decía, a pregunta de otro tour operator británico, le
decía que cuando le había conocido a este hombre, hace un año
y pico, al Sr. Baqueburi, me había pedido una cosa, me había
dicho: me gustaría que el Gobierno de Baleares siguiera
haciendo lo que viene haciendo a lo largo del tiempo; que es que
tiene una Conselleria de Turismo cuya misión no es gastar
muchísimo dinero, ni dedicar tener más recursos que ninguna
otra, su misión fundamental es impregnar al resto de las
consellerias y no hacer olvidar que esto es un punto básico con
el cual cualquier otro plan que haga cualquier otra conselleria
tiene que tener en cuenta el turismo. Y decía, y yo lo que pediría
es que sean ustedes capaces de impregnar de eso a otras
administraciones españolas, la Administración del Estado o de
otras comunidades autónomas. Y usted sabe que yo se lo recordé,
hace bien poco, en Londres, usted estaba presente cuando lo
hablamos. Y que él reconoció que eso era así, lo reconoció y
felicitó incluso, estaba el Presidente de la Comunidad también
presente, y aprovechó para felicitarle en ese sentido. Y lo felicitó
en conjunto porque es una política, como digo, que viene siendo
continuadamente practicada por los gobiernos de Baleares.
Seguimos en lo mismo, esa es la razón del Pla Mirall y esa es la
razón profunda del presupuesto de turismo y del de tantas otras
consellerias.

Y usted, Sr. Marí, se lo vuelo a decir, y con esto acabo, usted
Sr. Marí lo sabe y está de acuerdo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. Per fixar la posició, el Sr. Palau
del Grup Parlamentari Popular, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. I crec que després del debat que hi ha
hagut tant entre el proposen com les explicacions que s'han donat
per part del Conseller de Turisme, molt poca a cosa em queda a
mi a afegir. Solament anunciar el nostre vot negatiu a aquestes

dues esmenes a la totalitat, tant a la Conselleria de Turisme,
com a la secció 81 Ibatur.

De totes maneres, cal recordar que la Conselleria de
Turisme, i ja vaig tenir ocasió més o menys d'expressar-ho
en el mateix sentit dins la Comissió d'Economia i Hisenda
amb la presentació de pressuposts, crec que tenim avui aquí
uns pressuposts que s'ajusten a les necessitats i a la realitat
de les Illes Balears; que podem estar d'acord si les partides
han de ser més àmplies o no ho han de ser, això és un altre
tema. Ens agradaria, com és natural, crec que a tots, que els
pressuposts, no de la Conselleria de Turisme, sinó els
pressuposts de la Conselleria de Foment, els pressuposts de
Sanitat, els pressuposts de Medi Ambient, tots els
pressuposts de les diferents seccions d'aquesta conselleria
fossin més grossos, però miracles no n'hi ha; tenim el que
tenim i així ho hem d'administrar.

Però el que sí crec que s'ha de deixar ben clar, i el
conseller o ha dit, però encara ho vull recordar, la
Conselleria de Turisme té uns objectius molt clars.
Primerament, ordenació del sector turístic; crec que ho fa,
ho fa molt bé i crec que som pioners davant altres
comunitats autònomes en tot el que és ordenació turística.
Per l'altra banda tenim tot el que pugui ser formació.
Formació, jo vull recordar que part de les escoles de turisme
que vam ser de les poques comunitats, o de l'única
comunitat, millor dit, que en aquests moments fins i tot
s'imparteixen els estudis, la llicenciatura en turisme, a part
del diplomat turístic ara ja feim la llicenciatura en turisme;
però tenim una escola d'hosteleria a Mallorca i es treballa en
aquests moments perquè aquesta escola d'hosteleria tengui
extensions tant a l'illa de Menorca, com a l'illa d'Eivissa. I
mentrestant, fins i tot en la confecció i en la realització d'uns
cursets de reciclatge per a tot el personal que d'alguna
manera tengui una relació amb el turisme.

Desestacionalització, jo crec que és un objectiu que està
clar, que el Govern juga molt fort en aquest tema; que tots
crec que hi hem posat molt d'émfasi, molt d'interès, crec que
s'ha fet, a través de moltes reunions i molta feina amb els
diferents sectors i amb tots els agents socials de la nostra
societat, s'ha arribat a fer un pla de desestacionalització amb
uns objectius molt concrets i amb uns objectius que es pot
dir que tots hi estam d'acord. I a partir d'aquí hem de dur
endavant aquest pla, i aquest pla s'hi du, com és natural,
mitjançant la promoció i, per una altra vegada, mitjançant
les infraestructures públiques. Com es fan les
infraestructures públiques? Un exemple, Pla Mirall. Però és
que jo aquí vull dir que estic completament d'acord amb el
conseller, que quan parlam d'infraestructures públiques per
al turisme, pareix que sempre hem d'estar parlant només de
les partides que té la Conselleria de Turisme destinada a fer
obres públiques. I jo crec que totes les conselleries, directa
o indirecta totes les obres que fan d'alguna manera tenen un
suport al que pugui ser tot el sector turístic.

Ibatur, que també té una esmena a la totalitat, bé jo vull
dir que crec que enguany em pensava que ens hauríem de
felicitar tots, perquè sí que és una realitat, perquè altres anys
dèiem que els pressuposts d'Ibatur crèiem que havien de
créixer; aquest any que quasi han crescut un 50%, doncs ara
deim que no els distribuïm així com ens pareix que havien
de ser distribuïts. Bé, jo vull recordar que el consell d'Ibatur,
que és el que aprova els pressuposts i el que distribueix
aquest pressupost i que d'alguna manera diu quines són les
accions prioritàries que s'han de fer dins l'exercici, està
compost per membres del Govern, membres del Consell
Insular, el representant del Foment de Turisme, representant
del sector de l'hosteleria. Bé, jo crec que que si aquest
pressupost està tan errat i està tant equivocat vol dir que
s'hauria equivocat tot el sector turístic de les Illes Balears.
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Una altra cosa el que diguem que una partida és semigrossa,
més petita, bé, com he dit, prioritat n'hi ha i sempre hi ha temes
puntuals que jo crec que es poden atendre.

Per tant, tot el que he dit i no em vull estendre més, dir que
votarem en contra d'aquestes dues esmenes a la totalitat perquè
estam completament d'acord amb aquests pressuposts i objectius
que s'hi contemplen. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. I passam al debat número 6 de
globalitat, que fa referència a resta d'esmenes. El Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té les presentades 7009, 7011,
7012, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7010 i 7013. Sr. Sansó, té
vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Com tots vostès veuran aquestes de
qualque manera vénen a concretar un poquet més aquests
pressuposts. Concretar en el sentit que vàrem sentir de
l'explicació que se'ns ha donat d'aquest pressupost de la
Conselleria de Turisme que el tema estrella seria rompre
l'estacionalitat. Amb aquest sentit nosaltres, des d'aquí, anunciam
que el nostre Grup Nacionalista-PSM durà un seguiment, a veure
si realment aquest pressupost va encaminat en aquest tema. Que
fa molts anys que en parlam però massa vegades el nostre grup
ha vist que no era escoltat en segons quins temes, que avui pareix
que comença a ser-ho; desitjam que així sigui i que de qualque
manera les coses que el PSM anava anunciant quant a
promocionar altres turismes o qüestions que entenien que era per
rompre aquesta estacionalitat, es duguin a terme.

Per tant, des d'aquí anunciar que durem un seguiment d'aquest
pressupost, esperant que al final s'aconsegueixen els objectius,
presentats ja pel propi conseller, amb un propi pla de
desestacionalització.

En aquest sentit, les nostres esmenes, ja dic, vénen a
concretar un poquet més aquest pressupost; la primera esmena,
la 7009, de qualque manera el que plantejam i ens ha alegrat
sentir del portaveu del PP, que pareixia que també es tendria en
compte això, ja que xerram molt de l'escole d'hosteleria, però
nosaltres, el nostre grup sempre ha dit que no n'hi ha prou amb
l'escola, que de qualque manera, si desitjam aquesta qualitat que
sempre ens omplim la boca de demanar, és els cursos de
reciclatge dels treballadors d'hosteleria. D'una manera o l'altra,
sigui a través de la Conselleria de Turisme, o sigui a través
d'altres conselleria, entenem i el nostre grup entén que aquest
tema s'ha de potenciar molt més del que s'està fent.

Per tant, la nostra esmena anava encaminada per a això, per
això la presentam també a aquesta conselleria, de 25 milions de
pessetes, principalment per promocionar aquests cursos de
reciclatges en els treballadors d'hosteleria.

La segona esmena, la 7011, de qualque manera ve també
donat a unes mancances que hem detectat i que hi ha hagut ja
debats en aquest parlament en aquest sentit. Tots recordarem que
s'ha fet un debat on es posava en evidència que alguns
ajuntaments no complien amb els serveis públics i punts de
vigilància. I jo venc a recordar aquí que encara que es digui que
es qüestió dels ajuntaments, que és qüestió de costes, sí que va
quedar clar que almanco la Conselleria de Turisme hi hauria de
col•laborar. I amb aquest esperit de col•laboració, presentam
aquesta esmena de 35 milions, perquè faci la conselleria
convenis amb els ajuntaments de les Illes per a la instal•lació
d'aquests serveis públics i punts de vigilància.

També l'esmena 7012, encara que també sigui d'unes altres
conselleries, entenem que també la Conselleria de Turisme es

podria implicar, ja que té una part important de pes en
aquest sentit, en l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Crec que seria bo que totes les conselleries per la seva part
d'hi implicassin; i en aquest cas, a causa de la quantitat de
visitants que tenim, aquests 25 milions també serien per a
convenis amb els ajuntaments, per a l'eliminació d'aquestes
barreres arquitectòniques.

60 milions que proposam per al suport a la
modernització de l'oferta complementària, de qualque
manera aquí s'hi està d'acord. Al final veim que poden estar
a altres conselleries, a nosaltres ens agradaria també trobar-
lo dins la Conselleria de Turisme, ja que és una conselleria
que de qualque manera du un seguiment de la llei, d'aquesta
oferta complementària, juntament amb els consells d'Eivissa
i de Menorca. Per tant, demanam aquests 60 milions per a
aquest suport a la modernització.

Entenem també que dins, encara que sigui l'estiu, hi ha
una cosa clara que pot ajudar a donar una altra imatge en
aquestes illes, que són els festivals de música que es fan
durant l'estiu a les Illes Balears. Creim que això també és un
tema a potenciar, encara que no sigui dins una política
d'hivern, però creim que s'hauria d'augmentar la partida
quant a aquestes ajudes que es donen en aquests festivals,
per tant hi posam 30 milions de pessetes.

La 7006 és una qüestió més política, nosaltres, sense cap
dubte, entenem que en la promoció turística interior de cada
illa s'hi haurien d'implicar molt més els consells insulars,
per això demanam uns convenis amb la conselleria de cara
als consells insulars de 100 milions de pessetes, per fer,
cada consell, aquesta promoció turística interior a cada illa.

La 7007 és una que normalment solem fer, que és
senyalització del punt d'interès cultural a cada illa. Sabem
de les dificultats que hi ha a molts d'ajuntaments per poder
dur a terme aquesta senyalització; sense cap dubte volem
mostrar els nostres punts d'interès cultural i des de la
Conselleria de Turisme s'hauria de senyalitzar. Igualment,
que demanam aquesta potenciació del turisme cultural i del
patrimoni històric i artístic de les Illes Balears, com han fet
sempre; i que deduïm que això es farà, pel que hem sentit
del conseller, està previst tot això, el que passa és que les
nostres esmenes anaven a concretar molt més, a concretar
les quantitats.

La 7010 entenem també que ningú no pot dubtar que en
aquestes illes els foments de turisme tenen un pes i tenen
una labor a fer que han fet durant molts d'anys. Per tant, a
nosaltres ens agradaria que hi hagués uns convenis amb
aquests foments de turisme per a promoció. Sense cap
dubte, això pot ajudar molt més a aquesta promoció que
vulguem fer tots des de les Illes Balears, ja que així
donaríem a entendre també el pes específic que tenen els
foments i la feina que han fet durant tots aquests anys. Crec
que no les podem oblidar i en aquest sentit la nostra
proposta és dedicar 150 milions per a aquests convenis amb
els foments.

I la darrera esmena és també 17.500.000 pessetes per a
enregistrament d'un compac disc, que creim que tots els
concerts que es puguin fer a les illes, que puguin servir per
a aquesta promoció que desitjam, serien benvinguts. En
aquest sentit, nosaltres entenem que el concert de
l'auditorium del juny del 97 va ser un bon concert, per tant
serviria per promocionar les nostres illes.

Com li dic, les nostres esmenes venien a concretar un
poc més i dient clarament que amb la quantitat hi podríem
estar d'acord, ara, manca saber el desenvolupament que es
farà d'aquest pressupost, que, una vegada més, dir que el
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nostre grup intentarà dur un seguiment per veure si realment el
tema estrella que s'ha anomenat tantes vegades, almanco el
podem veure molt més complit del que hem vist aquests darrers
anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a la defensa de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, que són
la 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6641, 6825, 6826, 6827, 6828,
6829, 6830, 6580, 6581, 6582, 6583, 6579, 6689, 6639, 6640,
6831, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840 i 6841.
Sr. Marí, Sr. diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Amb fermesa i amb convicció i amb
l'esperança que aquestes esmenes siguin aprovades per millorar
el pressupost de la Conselleria de Turisme, el Grup Parlamentari
Socialista manté un total de catorze esmenes a la secció 12, a la
Conselleria de Turisme, i 13 a la secció 81, l'empresa pública
Ibatur. Com és evident no faré una defensa de cada una d'elles de
forma individual, cosa que estic segur que, encara que siguin
pocs, m'ho agrairan de forma afectuosa. Per tant, les defensaré
per blocs, llevat d'alguna d'elles que per la seva importància la
defensaré de forma individual.

La primera d'elles i que crec que es mereix una defensa per
si mateixa, és l'esmena amb el registre d'entrada 6820 i que
demana que s'aportin 500 milions de pessetes per a la creació
d'infraestructures públiques a les zones turístiques encaminades
a la lluita contra l'estacionalitat; ens referim a instal•lacions
esportives, infraestructures per als esports nàutics, millora de
l'entorn, millora de les condicions del transport públic,
eliminació de barreres arquitectòniques, etc.

Les esmenes 6821, 6822, 6823 i la 6824 són un bloc
d'esmenes que demanen beques d'estudis per als alumnes de
l'Escola d'Hostaleria de la CAIB, aquestes beques haurien d'anar
dirigides sobretot als estudiants i famílies de les illes menors pel
cost que això els comporta en les seves economies, i també per
a les famílies de l'illa de Mallorca que demostrin la impossibilitat
de fer front a aquesta despesa.

Així mateix, demanam una partida de tres milions de pessetes
per als alumnes de l'illa de Formentera que acudeixin a la futura
Escola d'hostaleria d'Eivissa.

També dins aquest bloc d'esmenes n'hi ha una on demanam
una partida de 20 milions de pessetes per a l'ensenyament de
llengües pròpies de l'est d'Europa.

El segon bloc d'esmenes, són la 6825, la 6826, la 6827 i la
6830, fa referència, tot ell, a la millora de la senyalització dels
accessos a platges, indrets d'interès paisatgístic i pintoresc, així
com la millora de les rutes i la senyalització de les rutes del falcó
d'Eivissa i Formentera.

Quant a les esmenes 6828, 6829 i 6689, la primera demana la
creació d'un fons de 10 milions per a la subvenció d'interessos
bancaris a empreses d'allotjaments que duguin a terme obres de
condicionament dels establiments amb vista al turisme d'hivern
i que demostrin dificultats financeres.

La 6829 fa referència a l'adquisició de mòduls sanitaris per a
les platges de les Illes Balears, amb la col•laboració dels
ajuntaments.

I també l'última d'elles demana l'1% de la inversió cultural
del Govern al Pla de turisme cultural de Menorca.

Finalment, abans de passar a les esmenes de l'Ibatur, vull
fer referència d'una forma especial a dues esmenes, la 6580
i la 6579, perquè tant una com l'altra demanen un augment
de la partida de l'Ibatur. La primera demana 20 milions per
dur a terme una campanya específica als mercats nacional
i europeu, amb el suport de Menorca, reserva de la biosfera,
i, pel que fa a la 6579, es demana una baixa de la secció 15
i una alta a la secció 12 de 150 milions de pessetes, per la
necessitat que consideram que hi ha de dur a terme una
campanya especial dirigida al turisme alternatiu i contra
l'estacionalitat en els mercats europeus.

I passant ja a la secció 81, l'Ibatur, l'esmena 6838
precisament fa referència a la realització d'aquesta
campanya que hem dit abans. Per tant, no m'hi estendré, ja
que consider que està suficientment explicada i defensada.
Únicament diré que, per la seva importància, es demana que
s'hi destinin 200 milions de pessetes.

L'esmena 6834 és una esmena que consideram molt
important, ja que demana l'augment de 40 milions a l'apartat
d'educacionals, o sigui, donar a conèixer als venedors dels
tour operators el producte a les pròpies illes, in situ.

Les esmenes 6581, 6835, 6836, 6837 i 6839 demanen el
reforçament i la realització de campanyes especials a països
en què aquests últims anys s'ha davallat d'una forma
considerable, i em referim als països del Benelux, a tot
Balears; als països escandinaus, a les illes menors; així com
una campanya especial de les illes menors, Menorca,
Eivissa i Formentera als països de l'est d'Europa.

Quant a l'esmena 6840 i a la 6583, van dirigides a centes
i tour operators especialitzats en esports que, per les seves
característiques, no poden ser practicats durant l'hivern en
els països del centre i nord d'Europa, a causa de les
condicions climatològiques. Per contra, a les nostres illes,
s'hi poden practicar tot l'any. Aquest és un mercat que cada
vegada va a més, i, sobretot, és molt important amb vista a
la desestacionalització, ja que es un mercat que sol venir
durant els mesos d'hivern.

Per acabar, he d'anunciar que retiram les esmenes 6582
i 6841... Perdó, 6582, 6841 i 6641.

Per acabar, anuncii també que el Grup Parlamentari
Socialista donarà suport a totes les esmenes que hi manté el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM excepte a la 7010, a
la qual el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La meva intervenció serà per fixar la
posició quant a les esmenes que han presentat els diferents grups,
tant a la secció de turisme com a la secció 81, d'Ibatur. Ho faré
d'una manera molt resumida atès que el temps no em permetria
dedicar a cada una d'elles almenys el necessari per explicar el
nostre vot negatiu, o positiu, en algun cas.

Començaré per l'esmena 7010, del PSM dient que tots
nosaltres som conscients de la importància i de la trajectòria que
han tengut els foments de turisme a totes les illes, tant a Eivissa
i Formentera com a Mallorca i Menorca, que aquests foments de
turisme, fins i tot en temps en què no existia l'Administració
autonòmica, varen desenvolupar un paper molt important, atesa
la promoció i defensa dels interessos turístics de les nostres illes,
i, per tant, aquesta esmena 7010, que és d'afectació, per un
import de 150 milions de pessetes, que es dirigeix a convenis
amb els foments de turisme de les Illes Balears per a promoció
turística, els l'acceptarem, perquè nosaltres entenem que fins i
tot, i és la voluntat de la conselleria, en alguns casos hi havia una
dedicació bastant important.

Per altra banda, ja generalitzant, parlarem d'esmenes que fan
referència a la desestacionalització. Jo crec que ha quedat
suficientment explicat en el debat anterior els esforços que fa el
Govern quant a desestacionalització, no solament en
infraestructures públiques que pugin estar incloses dins el Pla
Mirall o dins altres plans que pugui tenir el Govern balear, sinó
fins i tot quant a promoció.

Jo no som partidari de posar-hi una xifra concreta, perquè a
la millor ens podríem dur fins i tot desenganys si començàssim
a sumar totes les accions i actuacions i material de promoció que
es fa, precisament, per aquest concepte.

Després, anant ja al que són beques per a alumnes d'escola
d'hostaleria de les altres illes, jo crec que el conseller ho ha
explicat molt bé, ha dit que fins i tot hi hauria avanços en aquest
sentit, que fins i tot s'intentava que es pogués baixar la matrícula
per a l'Escola d'hostaleria, però jo crec que no s'ha d'oblidar que
el Govern està fent en aquest moment un esforç molt important
precisament en la posada en marxa de l'hotel-escola de Can
Picafort i de les dues extensions de l'Escola d'hostaleria que vol
posar en marxa tant a Eivissa com a Menorca; o sigui, jo crec
que quan als estudiants, o als ciutadans, de les Illes s'atraca el
centre on han de cursar els cursos, cosa que fins i tot es va fer
recentment amb les (...) universitàries, tant a l'illa d'Eivissa com
a Menorca, jo crec que no s'ha d'anar per la via de les beques,
sinó que s'ha d'anar per la via d'atracar-los cada dia més els
centres aquests, que hi puguin estudiar; aquesta és la política que
està fent el Govern i també és la política que defensam des del
Grup Popular.

Després hi ha una sèrie d'esmenes que fan referència a
senyalització, tant d'un grup com de l'altre, de centres d'interès
cultural, de platges, de centres d'interès paisatgístic, i jo els vull
recordar que la llei, em pareix que és la 6/94, de traspàs de
competències en matèria de patrimoni, cultura i esports, és la que
atorga als consells insulars tots els temes que hi pugui haver
quant a senyalització, quant a cultura, quant a patrimoni, etc.

Així ho hem fet, o almenys jo conec les illes d'Eivissa i
Formentera, que ja no és una cosa d'aquelles de què es diu "és
que diuen que ja ho faran", no, precisament hi està fet, i des de
fa molts anys. Jo els convidaria, i supòs que el Sr. Marí i Serra
ho ha vist moltes vegades, que vegin realment quina és la feina
que s'ha fet en aquest sentit, i no solament s'hi han instal•lat, sinó
que fins i tot hi ha una cura anual de manteniment per tenir-los
en bon estat.

Per tant, jo crec que si hi ha alguna zona on no s'hagi fet,
ja sabem quin és l'òrgan competent per poder-ho fer.

Passam al tema d'interessos bancaris per a aquelles
empreses que facin obres de modernització o d'adequació
per a la temporada baixa. Bé, nosaltres hi estam
completament d'acord, amb el que ha explicat el conseller,
quant que no creim que des del Govern s'hagin de finançar
unes establiments, siguin hotelers o sigui d'oferta
complementària; ara bé, jo el que sí vull recordar a les
senyores i als senyors diputats que l'any passat, mitjançant
un decret que va emetre la Conselleria d'Indústria, es va
possibilitar que les empreses d'oferta complementària que
volguessin fer inversions, tenien una subvenció molt
important quant als interessos que haguessin de pagar dels
crèdits que necessitassin.

Després ja passam a una sèrie d'esmenes, i per abreujar,
Sr. President, que parlen, totes elles, en podríem dir, de
promoció, però s'està fent una esmena per a una promoció
puntual a cada un dels països.

Bé, jo vull recordar que, dins el programa de promoció
d'ibatur, hi ha inclòs tot això, però no amb partides
específiques, ni per cada país ni per cada una de les illes.
Les actuacions que es fan en promoció són actuacions, com
aquell que diu puntuals, en casos en què es necessitin, com,
per exemple, promocions puntuals per a Mallorca, o s'han
pogut fer promocions puntuals per a Eivissa, o promocions
puntuals per a Menorca, com s'ha fet en alguns casos a
diferents mercats, però, en general, es fan promocions amb
un ordre de prioritats, i les prioritats són les que marquen,
d'alguna manera, les quantitats que s'hi han de destinar.

Ja passant a un altre apartat, pareix que s'hi ha fet molta
referència tant per un grup com per l'altre, que ha set el
d'eliminació de barreres arquitectòniques i que s'hi havien
de posar partides. Bé, jo li vull dir que el Govern d'aquesta
comunitat, apart que ja saben vostès que hi ha una llei en
vigor que es va aprovar aquí, que és aplicable i que es fa
aplicar quan es fan projectes..., sí, sí, quan es fa qualsevol
tipus de projectes, s'està aplicant, però vull dir que, a pesar
de tot això, no hi ha cap decret de convocatòries d'ajudes, bé
sigui per a Pla Mirall bé sigui per a altres tipus de plans, en
què el Govern no recordi, i fins i tot hi posi l'obligatorietat,
que en aquests plans es compleixi l'eliminació de barreres
arquitectòniques.

Per tant, jo crec que ja hi ha l'esforç aquest per part de
l'Administració autonòmica quant a intentar evitar al màxim
tota aquesta sèrie d'obstacles que hi ha.

I bé, m'hi podria estendre més, però jo crec, Sr.
President, que ja he explicat suficientment quina és la nostra
postura.

Quant a aquestes esmenes, reiter una vegada més que
votarem que no a totes excepte a la 7010, per a la qual
deman votació separada en el moment en què sigui
necessari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo li demanaria, si fos tan
amable, que pugés aquí, al seu lloc, per ajudar al control de
les votacions, així donarem temps al conseller d'Indústria i
Comerç...

Sr. Conseller, votarem.
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Deman, per favor, que a partir d'aquest moment es mantengui
l'entrada i la sortida de l'hemicicle sense possibilitat d'entrar-hi
o sortir-ne.

Passarem, idò, a la votació de les esmenes corresponents al
debat número 1, agrupació dels títol I fins al IV, articles 1 a 17.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, s'ha retirar l'esmena
6279. Votarem conjuntament les esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida 6282, 6283, 6278, 6277, 6280 i 6281.

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, tenim tres vots distints, i com que només són
sis esmenes, millor que es votin per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, les votarem per separat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida 6282, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 29; abstencions, 22. Queda
rebutjada l'esmena 6282.

Esmena 6283.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6283.

Esmena 6278.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 29; abstencions, 22. Queda
rebutjada l'esmena 6278.

Esmena 6277.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6277.

Esmena 6280.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 35; abstencions, cap. Queda
rebutjada  l'esmena 6280.

Esmena 6281.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29. Queda rebutjada
l'esmena 6281.

Esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 6907
i 6908.

Podem votar-les conjuntament? Les votam
conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes 6907 i 6908, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queden
rebutjades les dues esmenes.

Hi ha una petició de votació separada del Grup
Parlamentari Socialista, que és la 6536.

N'hi ha alguna més?

Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldríem votació separada
de la 6549, de la 6548, de la 6556, de la 6554, de la 6552, de
la 6553, de la 6531, de la 6532, de la 6533, de la 6534 i de
la 6530, les quals, per a nosaltres, es poden votar
conjuntament totes elles.

EL SR. PRESIDENT:

Aquestes que ha anunciat es poden votar conjuntament?

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em sap greu, Sr. President, però nosaltres en
demanàvem dos blocs, i no coincideixen gaire amb els
d'Esquerra Unida. Un dels blocs seria el de les 6528, 6544,
6545...

EL SR. PRESIDENT:

Han de votar per separat. Ho lament molt però...

Votem l'esmena 6528, del Grup Parlamentari Socialista.

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

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Esmena 6544.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 6544.

Esmena 6545.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29. Queda rebutjada l'esmena
6545.

Esmena 6546.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6546.

Esmena 6547.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 6547.

Esmena 6549.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 14; en contra, 29; abstencions, 11. Queda
rebutjada l'esmena 6549.

Esmena 6548.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 14; en contra, 29; abstencions, 11. Queda
rebutjada l'esmena 6548.

Esmena 6550.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 6550.

Esmena 6551.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6551.

Esmena 6556.

Podem votar la 6556, la 6554, la 6552 i la 6553. És que
ho tenia apuntat així.

Continuam, esmena 6556.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 14; en contra, 29; abstencions, 11. Queda
rebutjada l'esmena 6556.

Esmenes 6554, 6552 i 6553.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes 6554, 6552 i 6553, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 29; abstencions, 3. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar l'esmena 6555.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6555.
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Esmena 6529.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 6529.

Esmenes 6531, 6532, 6534, 6530 i 6537.

Fins a la 6530 inclosa.

Passam a votar les esmenes 6531, 6532, 6533 i 6530, i 6534.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 29; abstencions, 3. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar l'esmena 6537.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6537.

Esmena 6536.

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

Vots en contra?

S'aprova per unanimitat.

Votarem les esmenes corresponents al debat número dos,
agrupació del títol V fins al final del text articulat i exposició de
motius. Del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears hi ha les esmenes 6284, 6276, 6275, 6274.

En volen votació separada, d'alguna d'elles?

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, la 6284 i la 6274, per una part, i la 6276 i la
6275, per l'altra.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Votació separada, Sr. President, perquè nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Votam, idò, separadament totes les esmenes.

Esmena 6284.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 29; abstencions, 22.

Votarem l'esmena...

Queda, per tant, rebutjada l'anterior.

Votarem l'esmena 6276.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 29; abstencions, 16. Queda
rebutjada l'esmena 6276.

Esmena 6275.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 29; abstencions, 2. Queda
rebutjada l'esmena 6275.

Esmena  6274.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 29; abstencions, 22. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, com que els
portaveus en tenen el seguiment, si no, hauríem de repetir
massa, volen votació separa d'alguna d'elles?

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, votació separada de la 6914 i
de la 6916, per favor, que pot ser conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Idò, votam la 6914 i la 6916.

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

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 11; en contra, 29; abstencions, 14. Queden
rebutjades les esmenes 6914 i la 6916.

Votarem les esmenes 6909, 6910, 6911, 6912, que duu
inclosa també la 6913.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

I passam a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, únicament basta per separat la 6540.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'esmena 6540.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 29; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 6540.

Votarem conjuntament les esmenes 6538, 6541, 6539, 6543,
6524, 6525, 6526 i 6527.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

Una volta votades les esmenes, passam al text del projecte de
llei, del qual votarem l'articulat, comprès en els debats número
u i número dos.

Volen que votem article per article o els podem agrupar.

Sr. Grosske, tot conjuntament, tots els articles?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La veritat és que no ho teníem pensat així. Nosaltres
pensàvem votar diferent el 13, el 14, el 15, el 16, el 19, el 20, el
21 i les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena, el que
passa és que...
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EL SR. PRESIDENT:

No, no, si vostè m'ho diu, fins i tot podem fer aquesta votació.

Bé, abans d'entrar en l'articulat, els bons serveis de la cambra
ens fan estar més atents a tots, i ens hem saltat un vot particular
del Grup Parlamentari Socialista, al debat número dos, el vot
particular a les esmenes que va incorporar el Grup Parlamentari
Popular, és aquest vot particular que falta per votar, de debat
número dos.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Jo ara no tenc davant el seguiment, però em pareix que són
quatre els vots particulars que teníem en aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Un vot particular a quatre esmenes incorporades pel Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Per part nostra, es poden votar conjuntament, naturalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquest vot
particular del Grup Parlamentari Socialista, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat aquest vot particular a les quatres esmenes
incorporades pel Grup Parlamentari Popular.

Sr. Grosske, si em repeteix poc a poc...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Faríem dos blocs amb el 10,
14 i 20, i un altre bloc amb el 13, 15, 16, 19, 21 i les disposicions
addicionals tercera, quarta i cinquena.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, em sembla que li estalviaré feina. Nosaltres
tenim tres blocs distints: aquells que votarem sí, aquells que
votarem no, aquells que ens abstendrem, i no coincideixen.
Creim que el més pràctic serà votar article per article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò així ho farem. Passam a votar l'article primer.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article primer.

Article segon.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 2.

Article 3.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 17; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 3.

Article 4.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 17; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 4.

Article 5.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 17; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 5.
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Article 6.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 3; abstencions, 22. Queda aprovat
l'article 6.

Article 7.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 19; abstencions, 6. Queda aprovat
l'article 7.

Article 8.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 8.

Article 9.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 9.

Article 10.

Per unanimitat queda aprovat l'article 10.

Article 11.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 45; en contra, 3; abstencions, 6. Queda aprovat
l'article 11.

Article 12.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 23; abstencions, 2. Queda aprovat
l'article 12.

Article 13.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, cap; abstencions, 25. Queda
aprovat l'article 13.

Article 14.

S'aprova per unanimitat l'article 14.

Article 15.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 51; en contra, cap; abstencions, 3. Queda
aprovat l'article 15.

Article 16.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 19; abstencions, 5. Queda
aprovat l'article 16.

Article 17.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 17.

Article 18.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 18.

Article 19.

Vots a favor, es volen posar drets?

Repetim la votació. Article 19.

Vota a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 45; en contra, cap; abstencions, 9. Queda
aprovat l'article 19.
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Article 20.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 48; en contra, cap; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 20.

Article 21.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 51; en contra, cap; abstencions, 3. Queda
aprovat l'article 21.

Article 22.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 9; abstencions, 16. Queda aprovat
l'article 22.

Article 23.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 3; abstencions, 22. Queda aprovat
l'article 23.

Votació de la disposició addicional primera i segona.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25. Queden aprovades les
disposicions addicional primera i segona.

Disposició addicional tercera, quarta i cinquena. És correcte?

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, cap; abstencions, 25. Queden
aprovades les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena.

Disposició addicional sisena, setena, vuitena i novena.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 16; abstencions, 9. Queden
aprovades les disposicions addicionals sisena, setena,
vuitena i novena.

Disposició derogatòria, disposició final primera,
disposició final segona.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, cap; abstencions, 25. Queda
aprovada la disposició derogatòria, disposició final primera
i disposició final segona.

Votació de l'exposició de motius.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 25; abstencions, cap. Per
tant, queda aprovada també l'exposició de motius.

I votarem les esmenes corresponents al debat número 3
de totalitat, secció 11, Presidència del Govern balear; secció
75, entitat autònoma Institut Balear d'Afers Socials, que hi
queden vives les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, suggeresc demanar un minut de recés;
podríem alleugerir considerablement el debat si el me
concedia. És de cara a la votació de les seccions.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, però per favor no surtin de la sala.

Votarem l'esmena...; repetesc, per favor... Aquestes dues,
però s'han de fer les votacions debat per debat, encara que
després s'agrupin.

Debat número 3 de totalitat; secció 11, Presidència del
Govern balear, i secció 75, entitat autònoma Institut Balear
d'Afers Socials. Esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
que són la 6674 i 6699.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queden
rebutjades les esmenes 6674 i 6699.

Passarem al debat número 4 de globalitat, agrupació de
resta d'esmenes del debat número 3. El Grup Parlamentari
Mixt té l'esmena 6859.

Vots a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?
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Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6859.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té presentat un grup
d'esmenes. Volen votació separada o conjunta? 

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President. Ja que els grups de l'oposició votarem totes les
esmenes excepte algunes esmenes molt puntuals que es
demanaran, es poden votar conjuntament, totes les esmenes a les
seccions, tret algunes a sol•licitud... Totes les de l'oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en aquest cas, idò, de moment en farem una de separada,
tret que es digui el contrari.

L'esmena del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que és la
7034, la portaveu del Grup Parlamentari Popular ha presentat una
transacció de 2 milions de pessetes.

És ara quan s'ha de pronunciar, i la partida és 11601 314101
22706.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, l'acceptarem.

EL SR. PRESIDENT:

Idò votarem aquesta esmena amb la transacció que ha estat
acceptada. Esmena 7034 transaccionada amb la proposta que en
aquest moment he acabat de dir, d'afectar 2 milions de pessetes
a la partida abans esmentada.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

S'aprova per unanimitat.

Votarem les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida: 6436, 6417, 6419, 6428, 6435,6431, 6432,
6433, 6434, 6429, 6421, 6426, 6422, 6430, 6416, 6417, 6418,
6425, 6426, 6423, 6339, 6338, 6444, 6401, 6399, 6398, 6420 i
6000.

Del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM: 6924, 6922, 6925,
6932, 6921, 6926, 6929, 6927, 6928, 6933, 6930, 6931, 6934,
7039, 7036, 7037, 7032, 7033, 7038, 7040, 7024, 7028, 7026,
7031 i 7029.

Del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 6675, 6676,
6642, 6643, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6677, 6745, 6741,
6647, 6683, 6682, 6681, 6679, 6684, 6748, 6750, 6803, 6747,
6749, 6751, 6752, 6678, 6795, 6798, 6799, 6800, 6801, 6797,
6796, 6744, 6648, 6742, 6743, 6680 i 6649.

Vots a favor a tot aquest grup d'esmenes, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29. Queden rebutjades totes
aquestes esmenes que, per economia de temps, no repetiré.

Votarem les esmenes corresponents al debat número 5
de totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme, i secció 81,
ens de dret públic Institut Balear de Promoció Turística, on
hi ha dues esmenes a la totalitat, que són la 6577 i 6578.

Vots a favor de les esmenes, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 29; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam a la votació de les esmenes corresponents al
debat número 6 de globalitat, de resta de les esmenes del
debat número 5. Hi ha una petició, almanco aquí, que és la
7010.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, ha estat un error d'interpretació per part
d'aquest diputat i, per tant, rectificam i les votarem totes a
favor, les del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President, per demanar votació per separat de la
6828 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

6828. Idò passam a votar aquesta esmena. 

No, la 7010 ha dit el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista que es feia conjuntament; demana per separat?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, demanaríem votació separada de
l'esmena 7010 del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem separadament, primer, idò, l'esmena 7010 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat l'esmena 7010.

Passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari
Socialista 6828.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 14; en contra, 40; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 6828.
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Passarem a votar conjuntament les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM que són: 7009, 7011, 7012,
7004, 7005, 7006, 7007, 7008 i 7013. Les del Grup Parlamentari
Socialista 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827,
6829, 6830, 6850, 65..., perdó, 6580, 6581, 6583, 6579, 6689,
6639, 6640, 6831, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839 i
6840.

Vots a favor de tot aquest bloc d'esmenes, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29. Queda rebutjat tot aquest bloc
d'esmenes.

Se suspèn la sessió, que començarà a les 22 hores.

(Remor de veus)

A les 22,15 hores.
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