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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, començarem la sessió de la comissió d'avui. deman
si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució del Sr. Marí i Calbet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Pere Palau.

II.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001, RGE núm. 4494/00.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta mesa, d'acord amb rels portaveus dels grups, hem
acordat procedir a una votació de les esmenes presentades,
fixada a les 13,30 hores d'avui matí i , per tant, passaríem a
debatre ja, el punt únic de l'ordre del dia, relatiu a dictaminar el
projecte de llei RGE núm. 4494/00, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001, i
començarem per l'articulat al projecte de llei.

Es mantenen les esmenes d'addició de nous articles, RGE
núm. 4980 i 4993, del Grup Parlamentari Popular. El debat es farà
conjuntament, per defensar-les, té la paraula la diputada Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquestes  dues esmenes, d'addició de nous articles,
presentades pel Grup Parlamentari Popular fan referència, per
una banda, a les limitacions a les transferències de crèdit entre
partides pressupostàries i, per altra banda, a les despeses de
tipus plurianuals. Pel que fa a les limitacions a transferències de
crèdit, des del nostre grup consideram que ja l'anterior llei de
pressuposts  de l'any passat va suposar una modificació a
aquestes  limitacions, en el sentit de donar més cabuda a les
transferències de crèdit i a una falta de rigor pressupostari des
del moment en què es permet per part del Govern balear que es
puguin fer transferències de crèdit entre partides ampliables,
sense que la partida que ha estat ampliable i que es fa la
minoració, deixi de ser ampliable.

Al nostre judici, això  atempta el rigor pressupostari, perquè
les partides ampliables són un tipus de partides que comporten
un risc pressupostari des del moment que es poden anar afegint
doblers sense fer cap minoració, sinó que van directament a
càrrec del dèficit pressupostari d'aquest exercici, per tant,
aquestes  partides ampliables que són excepcionals,
precisament aquest caràcter d'excepcional fa que si es minora

crèdit hagin de deixar de ser ampliables. Per tant, nosaltres
estam en contra d'aquesta innovació legislativa que ja es va
produir l'any passat a la Llei de pressupost.

I, pel que fa a les despeses de tipus plurianuals, també
aquest tipus, l'esmena presentada pel nostre grup és una
esmena en el sentit d'imposar un major rigor pressupostari a
aquest tipus de despesa, les despeses plurianuals, precisament,
tenen una sèrie de limitacions quant a nombre d'exercicis i
quant a crèdit de cada exercici, perquè suposen uns
compromisos per anys, per part del Govern balear, i aquesta
regla general de les despeses plurianuals, precisament, poden
tenir qualque accepció, quant a aquestes anualitats de cinc
anys de distints percentatges, limitacions que abans, amb les
lleis  de pressupost que aprovava el Partit Popular, eren unes
limitacions enumerades i taxatives. Idò bé, l'any passat el pacte
de progrés a la llei de pressupost ja va introduir una innovació
legislativa a la que nosaltres vàrem votar en contra, que és
permetre que el Consell de Govern pugui exepcionar, de
qualsevol forma i sense cap limitació, aquestes excepcions de
les despeses plurianuals, i enguany, fins i tot, s'introdueix una
nova innovació que atempta de nou al rigor pressupostari, que
és permetre fins i tot que el Consell de Govern, aquestes
excepcions a les anualitats i als percentatges ho puguin fer, fins
i tot, per a un conjunt d'expedients en un sol tràmit.

Per tant, són dues esmenes bàsicament que intenten
controlar un rigor pressupostari i van en contra d'aquestes
majors facultats cap al Govern balear, sense cap control de
tipus parlamentari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el diputat Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente dos palabras para indicar
que en ambas enmiendas se efectuaron dos transacciones que
aceptaron en su inmensa mayoría lo que decía el grupo
enmendante, por lo cual considera este grupo que ya ha
quedado resuelto el tema con la incorporación de los nuevos
artículos tal y como resulta del informe de ponencia, el artículo
4bis y, si no recuerdo mal, también el 5bis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Passaríem a l'article 4, on s'hi mantenen les esmenes 4978 de
modificació; 4977 i 4979 de supressió, del Grup Parlamentari
Popular. Per defensar-les, té la paraula la Sra. Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
esmena presentada pel nostre grup fa referència a les partides
que es consideren ampliables en aquest pressupost. Vaig tenir
ocasió de debatre aquest tema a l'esmena a la totalitat, perquè
del text  de l'articulat, jo crec que aquesta variació dels crèdits
ampliables que fa, no tan sols aquest article, sinó també una
modificació de la Llei de finances, al nostre judici, fa que hi hagi
quasi 90.000 milions del pressupost de la comunitat autònoma
que es considera ampliable.

Ja he dit abans i vull repetir, que els partides ampliables són
unes partides taxades, que es van taxant cada any a la Llei de
pressupost, que significa que a aquestes partides el Govern, el
conseller d'Hisenda pot anat afegint-hi doblers, sense fer cap
minoració pressupostària, precisament perquè té un caràcter
ampliable, s'hi van posant doblers i després es mira el resultat
de l'exercici. Per tant, hi ha un risc de dèficit pressupostari al
final de l'exercici. Que hi hagi partides ampliables és lògic, hi ha
partides de seguretat social, hi ha partides de vacunacions, dels
serveis  transferits de l'Estat, etc., el que passa és que amb
aquest text legal, amb aquesta normativa, el que es proposa és
pràcticament que sigui ampliable tot el pressupost, ja he dit que
suma, entre aquest article i les empreses públiques de les quals
es declara la seva totalitat en ampliables, més de 90.000 milions
del pressupost. Això és un atemptat contra el control
parlamentari d'un pressupost, i evidentment és deixar en mans
del conseller d'Hisenda un resultat de l'exercici que pot ser molt
perillós per a aquesta comunitat autònoma.

Per això, nosaltres proposam la supressió de determinades
partides ampliables, proposam, per una banda, que la
competència d'educació deixi de ser ampliable, la competència
d'educació va ser incorporada com a crèdit ampliable pel Partit
Popular quan governava, perquè era el primer any que
s'assumien les competències d'educació i, evidentment, era una
competència difícil d'assumir i per això es va introduir. L'any
passat va continuar, pel pacte de progrés es va mantenir aquest
caràcter d'ampliable de la partida, però nosaltres creim que ja
arriba un moment en què la situació almenys d'exercici habitual
de les competències ja està regularitzat i hauria de deixar de ser
ampliable. Les nostres esmenes també consideren que dos
apartats  més de partides ampliables, en concret el Servei Balear
d'Ocupació s'ha de suprimir, perquè, a més, està repetit a tres
bandes que ha de ser ampliable, i no fa falta, perquè tot l'apartat
del Servei Balear d'Ocupació és una partida de dotació de
serveis  nous que ja està contemplat, a un altre apartat, i també
tots  els programes de medi ambient que aquí s'estableixen com
a innovació de partides ampliables, nosaltres en demanam
també la supressió i és bàsicament per evitar que aquesta
excepció que són les partides ampliables es transformin en una
regla general, com proposa el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Para anunciar nuestro voto en
contra porque, contrariamente al argumento que se expone por
el Grupo Parlamentario Popular, no se modifica aquí, en ningún
momento, ninguna de las capacidades del Parlamento, entre
otras cosas porque ni se quiere ni se puede, para llevar a cabo
el control presupuestario, se podrá llevar a cabo igual que
cualquier año. Consideramos además que es lógico y bueno y
conveniente para la comunidad autónoma que algunas partidas,
especialmente las destinadas a espacios naturales, puedan ser
ampliables porque esto es beneficioso para nuestra comunidad
autónoma.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Als articles 5, 6 i 7 no s'hi han presentat esmenes. A l'article
8 s'hi manté l'esmena 4982 d'addició, del Grup Parlamentari
Popular. Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta esmena ja es va
reproduir amb el text de l'any passat, l'article 8 regula, entre
d'altres aspectes, el tema de les indemnitzacions per residència
d'alts càrrecs que siguin de Menorca, d'Eivissa o de
Formentera. A la legislatura es va establir una regulació, pel
Partit Popular, establint unes quanties per indemnitzar aquells
alts càrrecs de les illes menors que han de venir a viure aquí, a
Mallorca, per motiu del càrrec, i s'establien unes quanties i unes
limitacions màximes que podrien cobrar per aquest concepte.

L'any passat, el Govern va suprimir aquesta previsió i va dir
que ho faria per decret, per via reglamentària regularia aquestes
quanties, fins i tot diu la llei que podrà preveure per a altres
supòsits, que no sabem quins supòsits  pensa o té en ment el
Govern aplicar aquesta major indemnització i si això suposa una
pujada encoberta dels sous. La realitat és que ja ho vàrem
denunciar, i la realitat és que el Govern jo crec que no ha volgut
o no s'ha atrevit a dictar aquest decret, perquè aquesta
autorització de fer un decret, enguany no s'ha produït, no s'ha
dictat cap decret, per tant, la previsió legislativa que nosaltres
vàrem criticar l'any passat i que el Govern volia posar en marxa
no ho ha fet. Vist, precisament, que no ha fet aquesta normativa
reglamentària i que es continua aplicant el mateix que hi havia,
nosaltres consideram que aquesta ha de ser la regulació, la
regulació que ja hi era, i no deixar en mans del Govern fixar els
sous dels alts càrrecs d'aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Diéguez, té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sobre esta misma enmienda se
aceptó una transacción en su momento en ponencia, con lo
cual se mejoró y modificó el texto inicial, recogiendo en buena
parte las tesis del Partido Popular, por lo que creemos que se
debiera de retirar esta enmienda por parte del Partido Popular,
pero, en fin, ya que se mantiene nosotros votaremos en contra,
creemos que la transacción mejora el texto original y es , por
supuesto, mejor que el texto de la enmienda propuesta por el
Partido Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. A l'article 9 s'hi manté l'esmena 4983, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena a l'article 9, aquest
és un article referit als expedients de subvencions on
bàsicament s'estableix que les bases reguladores de qualsevol
subvenció hauran de determinar la partida concreta i el crèdit
màxim que es podran donar per via d'aquest decret de
subvencions, i que es necessitarà informe previ del director
general de Pressuposts. Nosaltres estam conforme amb aquesta
regulació, però creim que aquest sistema s'hauria de fer un
afegit a aquest article, en el sentit que el director general de
Pressuposts  no tan sols faci un informe, sinó que ja faci
directament la reserva del crèdit de tal manera que la conselleria
de vol convocar una línia de subvencions, ja tengui aquell
crèdit bloquejat per garantir el pagament d'aquestes
subvencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra porque ya está
previsto el trámite de la reserva de créditos y resulta
innecesario hacerlo tal como  dice el Partido Popular, mediante
esta enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

A l'article 10 s'hi manté l'esmena 4984, de modificació del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquest tema va referit, aquest article,
a la qüestió dels avals generals que pot concedir la comunitat
autònoma a les seves empreses públiques, i aquesta

autorització de concedir avals per valor de 3.000 milions de
pessetes  que no es concreta a quina empresa pública es podrà
donar o no aquesta autorització d'aval per a un endeutament
d'empresa pública, sempre es preveia com a límit que aquest
import de cada aval no podria excedir d'un 30% d'aquests 3.000
milions, precisament per garantir que un aval excepcional no
estigui encobert dins els avals generals. Ara jo crec que,
incidint el Govern en aquesta falta de rigor pressupostari,
perquè totes aquestes esmenes presentades pel nostre grup
signifiquen innovacions legislatives que van en contra del rigor
pressupostari, si precisament els textos de lleis de pressuposts
que aprovava el Partit Popular quan governava, eren objecte de
moltes esmenes per part dels  grups que ara governen, per falta
de rigor pressupostària, ara no tan sols mantenen la mateixa
regulació que hi havia quan governava el Partit Popular, sinó
que introdueixen innovacions i innovacions la finalitat de les
quals és precisament fugir del control parlamentari.

Per tant, la nostra esmena pretén la supressió d'aquesta
innovació, que els 3.000 milions de pessetes d'avals generals es
puguin concedir sense el límit del 30%, perquè nosaltres
consideram que, si no hi ha aquest límit, aquest aval hauria
d'haver figurat a l'article 11 que és el que regula els avals
excepcionals de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En representació del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra porque
consideramos que, especialmente, en el párrafo segundo del
apartado 2 del artículo 10, se plantean limitaciones que
compensan  suficientemente las precauciones que considera el
Partido Popular que deben de llevarse a cabo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

A l'article 11 s'hi mantenen les esmenes 4985 de modificació
i 4986 de supressió, del Grup Parlamentari Popular. Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Les nostres esmenes van orientades
a disminuir l'endeutament exagerat de les empreses públiques
que autoritzarà aquest pressupost si s'aprova. Vaig tenir ja
oportunitat al debat de l'esmena a la totalitat, de dir que el
Govern fa un endeutament d'empreses públiques de
pràcticament 19.000 milions de pessetes. És una duplicació,
pràcticament, d'autorització de nou endeutament de les
empreses públiques, que totes les seves inversions ja no es fan
a càrrec de les transferències que li pugui fer la comunitat
autònoma, sinó que van a càrrec d'endeutament, i això és un
deute encobert de la comunitat autònoma que habitualment tant



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 /  fascicle 2 / 13 de desembre del 2000 621

 

i tant critica el portaveu socialista o criticava el tema de les
empreses públiques o de l'endeutament del Partit Popular, idò
jo supòs que ara aquest portaveu quedarà astorat davant
aquest endeutament que proposa el Govern de 19.000 milions
de pessetes  cap a les empreses públiques. I en aquest sentit, hi
ha aquestes dues esmenes presentades pel nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Se aceptaron las enmiendas del
Partido Popular, no se podía cometer unos cuantos de los
graves problemas pendientes que tiene esta comunidad
autónoma, como es el establecer un buen servicio ferroviario y
el de resolver los problemas que tiene el Instituto Balear del
Agua, instituciones a las cuales se dejaría sin la financiación
suficiente para poder acometer las importantes obras que están
pendientes desde hace tantos años en esta comunidad
autónoma. Por eso consideramos que, por el bien de nuestra
comunidad autónoma, tiene que haber un buen servicio de tren,
tiene que haber un buen servicio por lo que respecta al
Instituto Balear del Agua y de la Energía y, por tanto, tienen
que estar financiados de forma adecuada, cosa que no
sucedería si aceptásemos las enmiendas del Partido Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Als articles 12, 13, 14 i 15 no hi ha esmenes. 

Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. President, demanaria poder intervenir pel que fa a l'article
12, encara que no hi hagi esmena, ara que som a comissió,
perquè aquest article regula el tema de l'impost ecològic, que
ara ha estat anul·lat, i que hi ha un apartat en concret d'aquest
article que nosaltres creim que no es pot aprovar per part
d'aquest parlament. Ho hauríem de discutir, perquè la sentència
ha estat sobrevinguda en el període d'esmenes, simplement fer
una intervenció sobre el tema.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per fer una intervenció sobre el tema.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. L'article 12, que és el relatiu a
operacions de crèdit, un dels apartats que regula és el tema de
l'Isiquiema, en concret que mentre no es notifica la sentència
del Tribunal Constitucional, la comunitat autònoma pugui anar
realitzant operacions d'endeutament a càrrec d'aquesta previsió
d'ingressos. 

Per tant, ens trobam ara que ja tenim la sentència notificada
al Govern balear, fa uns dies, no arriba a una setmana, i
nosaltres creim que no té sentit que aquest parlament aprovi
una llei que digui que un cop notificada la sentència del
Tribunal Constitucional, quan ja ha estat notificada. La situació
d'aquest pressupost és un tan fictícia, perquè nosaltres
suposam o esperam que els grups parlamentaris que donen
suport al Govern presentaran una esmena in vocce que haurà
d'estar consensuada amb el nostre grup, per tal de regular
aquesta situació que ha produït la sentència del Tribunal
Constitucional durant la tramitació d'un pressupost que està a
punt d'aprovar-se.

Per una banda, la previsió d'ingressos del pressupost es
preveuen que l'any que ve s'ingressaran 3.300 milions de
pessetes en concepte d'impost ecològic, i això és claríssim que
no es produirà, que l'any que ve no s'ingressaran 3.300 milions
per aquest concepte. Per tant, la quantia global del pressupost,
encara que ja varen estar aprovades al plenari, aquesta quantia
és irreal i fictícia en aquest moment.

El nostre grup va tenir ocasió ahir de parlar amb el conseller
d'Hisenda, en el sentit que nosaltres esperam, aquests dies en
comissió, tal vegada seria el millor, encara que ho féssim al final
de la comissió, que sense necessitat tal vegada de variar la
quantia global del pressupost, perquè això suposaria retirar-lo
i presentar-ne uns de nous, i nosaltres tampoc no volem que el
Govern es trobi en aquesta situació, perquè, la veritat, aquesta
sentència jo crec que perjudica tots els ciutadans de les Illes
Balears i el que hem d'intentar és ajudar des de tots els grups
que aquesta solució es resolgui, sí que nosaltres creim que
sense necessitat de modificar la quantia global, aquest
parlament hauria de contemplar una regulació, una previsió,
qualsevol tipus d'articulat que digui que hem sabut que hi ha
aquesta sentència i que aquests ingressos que es preveuen
ingressar i que sabem que no s'ingressaran, no ho sé, una
regulació que hi faci front, que digui que el Govern presentarà
un pla per tal de regularitzar aquest pressupost, però jo crec
que un text legal que no diu res d'aquesta anul·lació de l'impost,
que preveu, per una banda, uns ingressos a 3.300 milions, per
altra banda preveu endeutament mentre no es notifiqui la
sentència quan ja ha estat notificada, crec que és falsejar el
Parlament. Nosaltres, ja dic, esperam que els distints grups
parlin amb el Govern i, sense necessitat que es retirin els
pressuposts, almenys el text legal de la llei de pressuposts
contempli qualsevol referència a l'existència d'aquesta sentència
i qualsevol mesura que es pugui obligar o que farà el Govern
balear a una regulació que jo crec que almenys faria que el
Parlament tengués un paper davant aquesta sentència.
Simplement era per això, aprofitant aquest article.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. Vol intervenir
algun grup parlamentari referent a aquest tema? Té la paraula el
Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Entendemos que no hay ninguna
propuesta ahora, entre otros motivos porque no puede haber
ninguna propuesta de hacer, votar, decidir, incluir ni modificar
nada en este momento, por lo que respecta a este tema, y en
cuanto a que afecta a la cuantía global de los presupuestos ya
aprobada por este parlamento, que conozca al menos este
diputado la sentencia no ha sido publicada todavía en el
Boletín Oficial del Estado, que es donde corresponde que se
publique para que entre en vigor, entonces, creo que primero
hay que esperar a que la sentencia esté publicada de la forma
que legalmente está prevista, y una vez sea así, si el Gobierno
considera necesario establecer algún cambio o cualquier otra
circunstancia, que se haga, pero no implica la aprobación de
este artículo, tal como está, falsear ni modificar nada, porque
esto, hay una serie de previsiones hechas ya en relación con
este fracasado impuesto ecológico, y esas previsiones se
hicieron en el momento en que este presupuesto entró en la
comunidad autónoma y tal como se presentó.

Si ahora el Gobierno considera que es oportuno y a su
iniciativa se quiere hacer algún cambio, creo que será el
momento de estudiarlo y decidirlo, pero no en este momento y
menos en estas circunstancias. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Diéguez, vamos a ver,
nosotros creemos, usted lleva instrucciones del Gobierno de
que no se debe hacer nada, porque parece que así han
informado también a los letrados del Parlamento, aunque
tampoco es que esté del todo claro. Nosotros, ya tuvo ocasión
de hablar el portavoz de nuestro grupo con el conseller de
Hacienda, no estamos hablando de tocar la cuantía del
presupuesto. La cuantía del presupuesto se ha votado, está
falseada porque debe 3.300 millones de ingresos, que seguro
que no se van a producir, no es que haya una mayor previsión
de ingresos, que hayan presupuestado más por un impuesto y
que al final se recaude menos, porque los ingresos siempre son
previsiones, estamos hablando de una previsión que se sabe
seguro que no se va a producir, 3.300, porque está anulada una
sentencia, con independencia de que se publique, de acuerdo
que sólo surte efectos desde que se publica, pero se publicará
en un mes, la situación es ésta.

Nosotros lo que estamos diciendo, y se lo planteamos al
conseller y me gustaría que hubiera una reflexión por parte de
los grupos, con independencia ahora de temas políticos, es
que, sin necesidad de retirar presupuestos, ni de hacer otros

nuevos, ni de que se toque la cuantía total, creemos que
aprobar unos presupuestos en esta comunidad autónoma,
donde ponga "previsión de ingresos, Isiquiema, 3.300
millones", por otrro lado aquí está este artículo que habla como
si no existiera la sentencia del Tribunal Constitucional, porque
era un artículo que estaba en cada ley de presupuestos,
creemos que es un poco falsear la institución parlamentaria.
Estamos hablando, y así se lo pedimos al conseller, que
creemos, al menos a efectos  formales, algo debería contener el
texto de la Ley de presupuestos que dijera que sabemos que
existe esta sentencia, que se ha producido en plena tramitación
de los presupuestos, desgraciadamente quizás era el peor
momento para que se notificara esta sentencia, hubiera sido
mejor en enero, en febrero o en marzo, pero justamente ha
tocado en esta tramitación y que, de alguna forma, debería
verse que este parlamento está enterado de que existe esta
sentencia, como está enterada toda la opinión pública, de que
se sabe que esta previsión de ingresos no se va a producir,
pero que el Gobierno se obliga a presentar un plan de hacer
frente a este 3.300 que prevé de ingresos y que no se van a
hacer más, el resto de cantidad pendiente, que presentará un
plan el próximo trimestre del ejercicio, alguna forma que salve
un poco la función de este parlamento, aprobando un texto de
presupuestos.

Es simplemente ésta la propuesta que ayer comentó el
Grupo Parlamentario Popular con el conseller de Hacienda, y
que estamos, creo, en una fase de comisión, que incluso
podríamos mirar el jueves, pero yo creo que podrán estar de
acuerdo conmigo en que la situación es extraña, que desde
nuestro partido no queremos boicotear nada, en absoluto,
porque creemos que es un tema del que todos nos sentimos
perjudicados y hemos de intentar solucionar entre todos, pero
reconocerán conmigo que es una situación extraña y que
podríamos intentar buscar algún tipo de regulación, aunque
fuera más política que técnica o económica, que al menos
cubriese un poco las espaldas, que conocemos la existencia de
esta sentencia y que se hará frente a esta falta de ingresos
posibles. Alguna regulación, ya digo, que no perjudique al
presupuesto en sí, pero que no parezca que este parlamento
aprueba alegremente estos presupuestos tan falseados,
simplemente ésta es la postura del Grupo Parlamentario Popular,
y en este sentido solicitamos la colaboración de los grupos que
dan apoyo al Gobierno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queda clara la seva postura, Sra. Cabrer, i la del seu
grup. Sr. Diéguez, té la paraula, molt breument per acabar amb
aquest tema.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solamente para concluir, lamento que la elegancia que tuvo
el conseller de Hacienda de dirigirse a los grupos de la
oposición para comunicarles todas las noticias que tenía ...

(Remor de veus)
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... elegancia que no ha sido nunca habitual en esta
comunidad autónoma, sea respondida con la inelegancia de
traer al Parlamento las conservaciones que llega a cabo el
conseller de Hacienda con los grupos de la oposición. Me
parece que no es un sistema correcto ni educado, pero, en fin,
(...) de quien considera que está haciendo bien cuando está en
una situación desviada. No hay ninguna propuesta, nosotros
no podemos aquí decir que estamos notificados de algo que
hemos leído en un periódico o en otro, etc., esperemos que se
publique donde se tiene que publicar la sentencia, que es en el
Boletín Oficial del Estado, y entonces confiamos que el
Gobierno tome las decisiones que sean correctas, pero lo que
sí tenemos que decir, por supuesto, es que el presupuesto no
es falso, porque el presupuesto cuando se entra se entra en las
circunstancias en las que responde completamente a la realidad.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, hauríem d'acabar amb aquest tema,. crec que les
postures han quedat absolutament clares i, per tan han quedat
incorporats aquests temes a l'acta d'avui. Té dos minuts per
acabar amb el tema.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente.  Simplemente para decir que el tema
del impuesto ecológico es un tema importantísimo en esta
comunidad autónoma, la anulación, y que no se puede venir
aquí a intentar no dar importancia a este tema, en estos
momentos hay 25.000 millones de un agujero en esta
comunidad autónoma, del cual somos responsables todos, que
también ha hecho uso el pacto de progreso en sus
presupuestos, y ya no se trata de quien ha hecho uso de él, se
trata de lo otro. Por tanto, yo creo que es un tema
importantísimo  que afecta a los ciudadanos que hay 25.000
millones a los cuales esta comunidad autónoma ha de hacer
frente de alguna forma. Y la colaboración toral del Partido
Popular en el sentido de intentar buscar una solución. Por lo
tanto no estoy desvelando ni dejando de desvelar
conversaciones con el conseller. Es un tema importantísimo;
simplemente está comunicando porque estamos en plena
tramitación de un presupuesto que desde nuestro grupo se
pidió al conseller que de alguna forma, aunque sea a efectos
formales, este texto para el año que viene, que prevé 3.300
millones de ingresos y que está haciendo como si no existiera
una sentencia, diga algo de este tema. No estamos diciendo que
se tenga que tocar la cifra global ni nada, ni estamos intentando
boicotear nada; al contrario, creemos que incluso formalmente
para el propio gobierno es mejor que haya algún tipo de
regulación. 

Por lo tanto, yo creo que no querer darle importancia a este
tema creemos que es un tema importante, desde nuestro grupo
queremos saber cómo se va afrontar este tema, queremos
colaborar lo máximo posible en estas cuestiones, pero es
simplemente la postura de que no es que el presupuesto sea
falso; efectivamente cuando el presupuesto se entró era

correcto, esto lo sabe todo el mundo, yo no estoy acusando de
que el presupuesto sea falso, yo estoy diciendo que este
parlamento, que es la institución que aprueba las leyes, va a
aprobar una ley totalmente falseada, no porque tenga culpa el
Gobierno, claro que no, es porque se ha producido una
sentencia en un momento inoportuno, tal vez el peor momento
que se podía producir, pero que nuestro grupo encontraría
lógico que hubiera algún tipo de referencia, que no sabemos
exactamente cómo  pero que se podría intentar hablar, pero lo
que no encontramos lógico es que no haya ni disponibilidad
por parte de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno
de ni siquiera querer mirar alguna posibilidad que no parezca
que este parlamento ni siquiera conoce que existe una
sentencia del Tribunal Constitucional, aunque sólo sea a
efectos formales. Sólo estoy diciendo esto, Sr. Diéguez, no
estoy diciendo que el Gobierno haya presentado presupuestos
falseados ni nada por el estilo. Simplemente esta era la postura;
no digo ahora, pero intentar, de aquí a que acabe la comisión,
encontrar algo. 

Simplemente pediría esta disposición por parte de los
grupos, pero si ni siquiera hay esta disposición pues la verdad
es que no me parece lógico. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. A continuació passarem a debatre
l’esmena 4995, d’addició d’una nova disposició addicional, del
Grup Parlamentari Popular. Per defensar aquesta esmena té la
paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena d’incorporar una
nova disposició addicional va referida als temes dels hospitals
General i Psiquiàtric de la comunitat autònoma. Aquests
hospitals, que varen ser traspassats al Govern en base a un
conveni amb el Consell Insular de Mallorca, perquè eren uns
hospitals  de la Diputació Provincial, l’any passat, per llei de
pressuposts, la llei va condonar l’import que el consell insular
ha d’abonar anualment al Govern, precisament per haver-se fet
càrrec de la gestió d’aquests hospitals. Això, aquesta
condonació, fruit d’uns pactes de govern, nosaltres creim que
el que suposa és una manca de finançament de la comunitat
autònoma, que ha perdut uns ingressos injustificadament, i
nosaltres consideram que, almanco, si s’ha condonat aquest
deute, almanco la propietat dels hospitals hauria de passar a
mans del Govern balear, i en aquest sentit  nosaltres proposam
que es faci una cessió d’aquests hospitals perquè passin a ser
de titularitat del Govern balear. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En representació del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a votar en contra,
naturalmente, de esta enmienda por considerar que está
totalmente fuera de lugar que en los presupuestos del Estado
se apruebe que una institución ajena..., perdón, en los
presupuestos generales de esta comunidad autónoma se
apruebe que una institución ajena al Govern balear, en este
caso el Consell Insular de Mallorca, deba transferir una
propiedad al Govern. Creemos que la independencia entre las
instituciones debe permitir que cada una tome las decisiones
que le parezcan oportunas y que desde aquí no se puede tomar
esta decisión.

Creemos que totalmente estrambótica y por tanto no
podemos votar a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

A les disposicions addicionals primera i segona no s’han
presentat esmenes. A la disposició addicional tercera es manté
l’esmena 4989, de modificació, presentada pel Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Simplement és un afegit a aquesta
disposició addicional perquè, en cas que el conseller hagi
d’anul·lar partides..., un cop incorporat el crèdit no basti el
romanent de tresoreria i hagi d’anul·lar crèdits disponibles, que
doni compte al Parlament de quins crèdits disponibles ha
anul·lat el conseller. Simplement és afegir a l’apartat 5 les
paraules “donant compte al Parlament”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Diéguez en
representació del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Consideramos que la Ley de
presupuestos no es la más adecuada para establecer las
relaciones entre Gobierno y Parlament y que ya hay
mecanismos más que suficientes para que el Parlamento
controle los presupuestos de la comunidad autónoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. 

A la disposició addicional quarta es manté l’esmena 4990,
de supressió, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Cabrer per a la seva defensa.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres proposam la supressió
d’aquesta disposició addicional; és una disposició addicional
que el que fa és modificar la Llei de finances i fa que totes les
empreses públiques del Govern balear siguin ampliables, tots
els  seus crèdits siguin ampliables i es pugui anar afegint
doblers sense cap tipus de minoració en els pressuposts. Creim
que això és una barbaritat legislativa, i en aquest sentit en
demanam la supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cabrer. Té la paraula el Sr. Diéguez en
representació del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Para manifestar nuestra posición
contraria porque consideramos que esto permite un mejor
funcionamiento administrativo y presupuestario de nuestra
comunidad autónoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

A la disposició addicional cinquena hi havia una esmena,
4991, que entenem que està retirada, veritat? Aleshores
passaríem a la disposició addicional sisena, que no s’hi han
presentant esmenes. A la disposició addicional setena es manté
l’esmena 4992, de supressió, també presentada pel Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Aquesta esmena està en connexió amb l’article 8, que són
les indemnitzacions per a alts càrrecs de la comunitat autònoma
que siguin d’altres illes, que novament aquesta disposició parla
d’aquest famós decret que ha de regular i preveure per a altres
supòsits  aquestes indemnitzacions per a alts càrrecs. Nosaltres
consideram que hauria d’estar previst a la Llei de pressuposts
i per això en demanam la supressió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer.

Passaríem a la disposició derogatòria, on es manté l’esmena
4994, de modificació, presentada pel Grup Parlamentari
Popular... Perdó, aquesta també em diuen que ha estat retirada
o decaiguda. 

Per tant passaríem a les disposicions finals primera i segona
i a l’exposició de motius. No s’hi han presentat esmenes. Per
tant amb això, senyores i senyors diputats, hauríem acabat el
debat sobre les esmenes presentades  a l’articulat del Projecte
de llei. 
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Per tant, podríem continuar el debat de les esmenes que es
mantenen a les seccions i als pressupostos dels ens de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia i de les societats
anònimes públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’exercici del 2001.

A la secció 2, Parlament de les Illes Balears, no s’han
presentat esmenes.

A la secció 3, Sindicatura de Comptes, no s’han presentat
esmenes.

A la secció 4, Consell Consultiu de les Illes Balears, no
s’han presentat esmenes.

I a la secció 11, Conselleria de Presidència, es manté
l’esmena 5336, del Grup Parlamentari Popular. Per debatre
aquesta esmena té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta és una esmena a la  totalitat de la secció de Presidència
i per no allargar aquí el debat, idò faríem la seva defensa en el
plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. No hi ha intervencions.

Al programa 112C, relacions i cooperació amb altres
administracions públiques i ens públics, es manté l’esmena
5266. Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta és una esmena per suprimir la Direcció General de
Presidència, per un import de 46 milions i busques de pessetes,
ja que creim que les funcions que fa aquesta direcció general
amb anterioritat, en anteriors governs, era una sola direcció
general la que feia aquestes funcions i que ara, amb el pacte de
progrés, s’han creat noves direccions generals per fer
exactament les mateixes feines que es feien amb anterioritat, i en
aquest sentit idò hi ha un conjunt d’esmenes per suprimir
distintes direccions generals de la Conselleria de Presidència i
que tot això s’englobi dins una mateixa direcció general.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Algun grup vol intervenir? Té la paraula
el Sr. Diéguez, pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Para indicar nuestro voto en contra
porque consideramos que tal como está previsto en los
presupuestos responde más a criterios de funcionalidad,
eficacia y eficiencia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Al programa 131B... Perdoni, sí, digui, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir que des del Grup Popular
no compartim l’opinió del Grup Socialista del fet que creant
noves  direccions generals, que creant nova despesa pública es
millori l’eficàcia i la gestió dels pressuposts i del funcionament
de l’àrea de Presidència. Des del Grup Popular consideram que
seria molt millor estalviar aquests doblers per realitzar noves
actuacions i no per crear tan sols nous alts càrrecs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Alguna intervenció més?

Passaríem, idò, al programa 131B, foment i relacions amb
comunitats balears radicades a l’exterior. En aquest programa
es manté l’esmena 5267 i per a la seva defensa té la paraula la
diputada Sra. Salom en representació del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Aquesta esmena va
exactament en la mateixa línia que l’anterior, que és llevar el
programa 112A, de la Direcció General de Presidència, per
passar-ho al programa 131B per intentar disminuir una direcció
general, i que dugui a terme aquesta tasca la direcció general
que hi havia en anteriors governs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passaríem al programa 563B, serveis d’atenció al ciutadà i
assistència a les víctimes de delictes. En aquest programa es
mantenen quatre esmenes: l’esmena 5226, que va ser rectificada
pel grup proposant en el sentit de considerar-la d’afectació en
lloc d’addició, de manera que els 8 milions de pessetes de baixa
han de ser adreçats a la secció 11, centre de cost 11701,
programa 463B i subconcepte 64000; l’esmena 5268, que també
va ser rectificada pel grup proposant en el sentit que la baixa de
21.500.000 pessetes s’ha d’adreçar al subconcepte 22706; i
també es mantenen les esmenes 5269 i 5270. Per al debat



626 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 /  fascicle 2 / 13 de desembre del 2000

 

conjunt d’aquestes quatre esmenes té la paraula la diputada
Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
la primera d’aquestes esmenes és d’afectació per una quantitat
de 8 milions de pessetes amb la intenció clara de crear als
Jutjats d’Eivissa una oficina d’assistència a les víctimes dels
delictes. Crec que és necessària i que seria bo per als homes i
les dones que viuen a Eivissa el fet que es posàs aquesta
oficina en marxa per intentar ajudar totes aquelles persones que
un moment determinat han sofert determinades agressions,
determinades violències i que seria bo que es creassin aquestes
noves oficines en els Jutjats d’Eivissa.

Després la següent esmena, la 5268, fa referència al que hem
dit abans de suprimir aquesta direcció general de Presidència
perquè creim que és molt més eficaç i molt millor per al
funcionament de l’Administració no crear nous alts càrrecs i
que aquestes funcions estarien molt més coordinades des
d’una sola direcció general com es feia abans i no des de tres
direccions generals, i per això aquesta esmena de substitució de
46 milions de pessetes.

Després l’esmena següent, la 5269, és d’addició per un
import de 53 milions de pessetes i fa referència a destinar
aquests doblers a les dones que sofreixen casos de violència
domèstica. Creim que això és una situació lamentable i que des
de les administracions seria bo en aquest cas que des del
Govern balear es fes un esforç important amb 53 milions de
pessetes per intentar pal·liar, ajudar i col·laborar amb aquestes
persones que un moment determinat sofreixen aquest tipus de
violència domèstica.

I per acabar aquest bloc d’esmenes, Sr. President, també
presentam una esmena de 23 milions de pessetes per intentar
ajudar els  presos de les Illes Balears que compleixen condemna
a l’exterior. 

I aquest seria aquest bloc d’esmenes que hem presentat des
del Grup Popular per intentar millorar les previsions
pressupostàries per a l’exercici de l’any que ve. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En representació del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Básicamente para decir que
fundamentalmente todas las cosas que se han dicho por parte
del Grupo Parlamentario Popular son cuestiones que ya se
están haciendo en una u otra partida, por una u otra conselleria,
por este gobierno, aunque hay una cuestión sobre la que sí
querría ofrecer una transacción en concreto, y es con respecto
a la enmienda 5226, que planteaba la creación en los Juzgados
de Ibiza de una oficina de asistencia a las víctimas del delito;
eso está en marcha ya en estos momentos, se está comenzando

a poner en funcionamiento; entonces lo que sucede es que ya
hay una oficina de parecidas características allí, en estos
juzgados, y se tienen que armonizar los servicios que dan las
actuales oficinas que hay en estos momentos con la que se
crearía por parte de este gobierno, con lo cual se propondría
una transacción para dejar una partida abierta de 1.000 pesetas
en el programa 463B, subconcepto 6400.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Si no hi ha més intervencions
passaríem al programa 612...

(Remor de veus)

Ha proposat una transacció. Demanaria si s’accepta.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, nosaltres estaríem d’acord en la transacció
que ens diu el Sr. Diéguez pel que fa a programa i a
subconcepte a les partides que afecten, però creim que hi
hauria d’haver un esforç més important quant a dotació
pressupostària: No tan sols obrir una partida amb 1.000
pessetes, sinó que hi hagués un esforç per part del Govern en
el fet de comprometre’s amb qualque quantitat econòmica per
poder crear en els Jutjats aquestes oficines d’assistència a les
víctimes del delicte. Creim que per acceptar aquesta transacció,
si és possible, Sr. Diéguez...

Quant a les partides, cap inconvenient ni un, però només
demostrar un poc la voluntat de posar això en marxa
comprometent aquí mils de pessetes, no només crear una
partida oberta, que queda amb un símbol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para indicar que en este
momento, habida cuenta que existe una oficina con semejantes
funciones que se tienen que precisar cuál va ser la competencia
de una y de otra, es difícil precisar la cantidad, y fijar la
cantidad por fijarla creemos que no es oportuno. El dinero está,
lo que sucede es que si se pone una partida concreta y
determinada se hará simplemente por un cálculo totalmente
abstraído de la realidad, porque todavía no están concretadas
cuáles tienen que ser las funciones que tienen que ejercer en
concreto, con lo cual, para que los presupuestos se acomoden
en base a la realidad, que es una de las preocupaciones que
tenía el Grupo Parlamentario Popular hace un momento,
creemos que es más conveniente que quede la partida abierta.

Ahora bien, si no se acepta la transacción pues entonces ya
lo dejaríamos estar.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per concloure ja i per dir si s’accepta...

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, per dir que en principi el Grup Popular no
acceptarem aquesta transacció. De totes maneres de cara al
plenari si de cas ja en parlarem amb els distints grups per veure
si entre uns i altres arribàssim a un acord en benefici dels
ciutadans d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Salom.

Passaríem, idò, al programa 612G, organització i gestió del
patrimoni de la comunitat autònoma, i aquí es mantenen les
esmenes 5263 i 5264. Per al debat conjunt d’aquestes esmenes
i per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular
consideram que seria important que el Govern balear i en aquest
cas la Conselleria de Presidència, es comprometessin de cara a
l’exercici pressupostari del 2001 en invertir uns 149 milions de
pessetes en l’adquisició de patrimoni històric, en aquest cas a
Menorca, per a l’adquisició del Pati de sa Lluna a Alaior. Creim
que és una quantitat important i que és en certa manera una
demanda que hi ha a l’illa de Menorca.

I la darrera esmena d’aquesta secció, de la secció 11, fa
referència a incrementar en 70 milions de pessetes les ajudes
que hauria de destinar el Govern balear amb les aportacions als
ajuntaments, fer transferències de capital als ajuntaments de les
Illes Balears, ajuntaments petits, amb pressupost molt baix, i
que creim que seria important per a aquests municipis, que
tenen moltes necessitats, que han de cobrir molts de serveis i
que tenen poques disponibilitats pressupostàries, idò que el
Govern balear intentàs ajudar-los incrementant en 70 milions de
pessetes aquest programa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En representació del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos en sentido contrario
estas enmiendas porque consideramos que las  justificaciones
que se dan, especialmente por lo que respecta a los
incrementos de las aportaciones a los ayuntamientos, no tienen
más justificación que la genérica necesidad, y la genérica

necesidad es siempre compañera inseparable de todos los
presupuestos de cualquier de institución en cualquier nivel.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Si no hi ha més intervencions passaríem, una volta
debatudes les  esmenes a la secció 11, passaríem a la secció 12,
que és la Conselleria de Turisme. Totes les esmenes que es
mantenen en aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular.

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 5010. Per
defensar aquesta esmena en representació del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Des del Grup Popular hem de dir que hem presentat aquesta
esmena a la totalitat perquè creim que els objectius que es
marca la conselleria dins la seva memòria no es corresponen en
absolut amb  els continguts dels programes, amb les partides
pressupostàries, creim que moltes d’elles són insuficients i que
hi ha una inconcreció molt important en distintes partides
pressupostàries; que s’ha incrementat d’una manera molt
important el capítol d’inversions immaterials, que no se’ns ha
explicat clarament en què es materialitzaran, i per això des del
Grup Popular presentam aquesta esmena a la totalitat d’aquesta
secció tan important com és la de la Conselleria de Turisme, i dir
que en el plenari idò ja faríem una defensa molt més concreta
d’aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. No hi ha altres paraules demanades.

Passaríem al programa 751A, que és la Direcció i Serveis
Generals  de Turisme. En aquests programa es mantenen un
total de 21 esmenes. 

L’esmena 5012, que va ser rectificada pel grup proposant en
el sentit que la baixa de 50 milions de pessetes s’ha d’adreçar
a la secció 12, al centre de cost 12101 i al programa 751A;
l’esmena 5013 va ser rectificada pel grup proposant també en el
sentit d’efectuar la baixa de 50 milions de pessetes a la secció
12, en el centre de cost 12101 i al programa 751A; l’esmena 5014
va ser rectificada pel grup proposant en el sentit d’efectuar la
baixa de 50 milions de pessetes a la secció 12, al centre de cost
12101 i al programa 751A.

També es mantenen les esmenes 5018, 5019, 5077, 5078,
5026, 5023, 5024, 5025, 5027, 5021, 5015, 5020, 5011, 5028, 5029,
5030, 5031 i 5124. Es debatran conjuntament totes aquestes
esmenes i per a la seva defensa, en representació del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera del conjunt
d’aquestes  esmenes fa referència a l’Escola d’Hostaleria i, en
aquest cas concret, la 5012 fa referència al funcionament de
l’Escola d’Hostaleria de Mallorca, en què el pressupost que
destina enguany la conselleria és exactament el mateix que es
destinava en anys anteriors, i des del Grup Popular creim que
seria ben necessari que s’incrementàs la dotació pressupostària
per al funcionament de l’Escola d’Hostaleria i des del Grup
Popular idò proposam que s’incrementin en 50 milions de
pessetes els doblers que hauria de destinar Turisme perquè es
pugui incrementar la qualitat de l’ensenyança i del
funcionament que es dóna a l’Escola d’Hostaleria de Mallorca.

En la mateixa línia de les escoles d’Hostaleria l’esmena 5013.
Pretenem, des del Grup Popular, que es posi d’una vegada en
funcionament a l’illa de Mallorca, perdó, a l’illa de Menorca
l’Escola d’Hostaleria. Creim que és ben just i necessari que
d’una vegada ja es posi en funcionament aquesta.

Quant a l’esmena 5014 el que demanam, també per un import
de 50 milions de pessetes és que, si bé ja a Eivissa i Formentera
està en funcionament aquesta escola, on es donen uns
determinats cursos, creim que seria necessari que es convertís
en una escola de primer nivell, i per això és necessari i urgent
una voluntat política decidida per part de la Conselleria de
Turisme i dels seus responsables d’incrementar les partides
pressupostàries  corresponents per poder atendre les
necessitats dels homes i les dones d’Eivissa i Formentera que
volen assistir a l’Escola d’Hostaleria.

Quant a l’esmena 5018, és una esmena d’afectació de 20
milions de pessetes per a beques d’estudis a les escoles
d’Hostaleria. Les matrícules per assistir a les escoles són cares
i hi ha gent amb pocs recursos, amb poques possibilitats
econòmiques, que des de l’Administració, consideram des del
Grup Popular, s’ha d’intentar ajudar aquesta gent més
necessitada a través de beques perquè puguin estudiar a
l’Escola d’Hostaleria en les mateixes condicions d’altres
persones que tenen més disponibilitats econòmiques.

Quant a l’esmena 5019 és una esmena d’afectació de 20
milions de pessetes per fer cursos de reciclatge i adaptació a les
normes tecnològiques dels treballadors actius de l’hostaleria.
Hi ha molta gent que fa feina a determinats hotels o empreses
relacionades amb el món de l’hostaleria, i seria bo que en
aquella època de l’any que aquesta persona no fa feina, que
està aturada, idò que des de l’Administració es posin en marxa
determinats cursos de reciclatge, de perfeccionament, per
intentar ensenyar-los noves tecnologies, noves fórmules de
funcionament, noves fórmules empresarials perquè vagin
millorant cada dia més la seva formació, que això a la llarga
redundarà en millorar la qualitat dels serveis, del personal als
distints hotels de la nostra comunitat i aconseguir l’objectiu de,
poc a poc, anar millorant cada vegada més la qualitat del nostre
sector hoteler.

L’esmena 5077 és una esmena d’una quantitat no massa
elevada, tan sols de 4 milions de pessetes; és per a les ajudes
als  desplaçaments dels alumnes de les escoles d’Hostaleria
d’Eivissa i Formentera. A Formentera pateixen la doble
insularitat i crec que seria bo donar a aquelles persones que
volen assistir a l’Escola d’Hostaleria ajudes per desplaçament,
perquè no surti tan costós als joves de les Illes Pitiüses poder
assistir als cursos de l’Escola d’Hostaleria. I també la mateixa
esmena en referència a l’illa de Menorca, 4 milions de pessetes
amb aquesta mateixa finalitat d’ajudes per desplaçaments.

Després, l’esmena 5026 és una esmena d’afectació de 20
milions de pessetes per intentar posar en marxa noves
tecnologies per a la millora dels sistemes de comercialització
turística de les Illes Balears. Què es pretén amb aquesta esmena
des del Partit Popular? Idò l’objectiu és senzill: és intentar ser
enginyós, és intentar cavil·lar quines noves fórmules de
comercialització es poden aconseguir des de les Illes Balears
per intentar que cada vegada hi hagi una menor dependència
dels majoristes de viatges quant a captar turistes que venguin
de distints mercats emissors cap a les Illes Balears.

I després aquí hi ha un conjunt d’esmenes, crec que en
conjunt són tres, que fan referència a actuacions per a millora
d’infraestructures turístiques, és a dir, continuar amb la labor
dels darrers anys en determinades zones, que creim que han de
millorar la seva imatge, s’han de fer certes millores
d’infraestructures per crear uns entorns més agradables per als
turistes que vénen a les nostres illes, i en aquest sentit hi ha
tres esmenes d’afectació de 200 milions a l’illa de Mallorca, 100
a Menorca i 100 a Eivissa per fer aquests plans de millora
d’infraestructures.

I en darrer terme dir que hi ha un altre conjunt d’esmenes,
en concret una de substitució de 45 milions de pessetes per
posar en marxa noves infraestructures i béns destinats a ús
general.

Després tenim l’esmena 5021, que és una esmena
d’afectació de 180 milions de pessetes per a la construcció de
l’edifici del CITTIB; creim que ja hi ha d’haver un compromís
per part de la Conselleria de Turisme per posar en marxa i per fer
aquest nou edifici al Parc Bit, i per això demanam, a
compareixences se’ns ha dit que hi ha aquesta voluntat política,
però als pressuposts no trobam aquest compromís
pressupostari per tirar endavant i posar ja els primers ciments
per posar en marxa aquest nou edifici.

I a continuació ve l’esmena 5015, de 100 milions de
pessetes, d’afectació, per fer actuacions a l’illa de Menorca
d’esponjament; és a dir, a determinades zones intentar, per part
del Govern, tomar certs edificis per crear uns nous entorns per
fer espais verds o espais públics per millorar l’imatge que ha
d’oferir l’illa de Menorca als turistes.

A continuació ve l’esmena 5020, que es una d’afectació, de
160 milions de pessetes, per al compromís del Pla Oci 60. També
s’ha dit a les compareixences que hi ha intenció de seguir amb
aquest pla, però des del Grup Popular, volem que es posi una
concreció d’una partida pressupostària per al que en principi és
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una voluntat, doncs que darrera hi hagi uns doblers, unes
partides pressupostàries per poder dur totes aquestes
inversions cap endavant.

A continuació ve l’esmena 5011, que és una esmena per
augmentar la consignació pressupostària d’IBATUR en 200
milions de pessetes; és a dir, al llarg d’aquest pressuposts s’ha
congelat o s’ha disminuït fins i tot el pressuposts d’IBATUR,
i des del Grup Popular consideram que és necessari incrementar
els  recursos, incrementar els doblers que dedica el Govern
balear a l’Institut Balear de Turisme i per això hem presentat
aquesta esmena.

I a continuació, ve una esmena, que és la 5028, que també
fa referència a l’IBATUR. És una esmena de 500 milions de
pessetes  destinats a posar en marxa actuacions en matèria de
desestacionalització turística. I per què deim això? Doncs,
perquè estam a uns moments complicats, on comença a haver-
hi xifres que durant la temporada baixa turística, a la nostra
comunitat, durant l’hivern, disminueix l’ocupació hotelera de
les Illes Balears; que darrerament ha baixat el número d’hotels
que obren a l’hivern, i això ens pareix una tendència perillosa,
una tendència molt delicada i que hauríem de canviar, hauria de
fer un esforç important aquest Govern per posar en marxa
programes i actuacions per intentar que els turistes venguin a
l’hivern a la nostra comunitat. Per això demanam, i creim que
s’ho hauria de pensar bé aquest Govern a l’hora d’acceptar
aquesta esmena de 500 milions de pessetes per fer campanyes
perquè no només els turistes venguin a l’estiu, sinó que a
l’hivern es pugui allargar la temporada turística i que de cada
vegada els hotels puguin tenir obert més mesos, perquè això al
final redunda en la feina de tot un caramull de gent que viu de
l’hostaleria, que fa feina a l’hostaleria i tot el que envolta
l’oferta complementària.

I a continuació, vénen tres esmenes que fan referència a
convenis  entre distints consells insulars amb els foments de
promoció turística, tant a Mallorca, com a Menorca i a Eivissa
i Formentera; demanam que el Govern balear, la Conselleria de
Turisme a Mallorca doni 250 milions de pessetes al consell
insular perquè dugui a terme convenis amb el Foment de
Turisme de l’illa de Mallorca; el mateix demanam amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, que s’hi destinin 100 milions de
pessetes, perquè els consells siguin els canalitzadors
d’aquestes  ajudes amb el Foment de Turisme d’Eivissa i
Formentera; i exactament el mateix amb el Consell Insular de
Menorca, 100 milions de pessetes que doni el Govern balear al
Consell de Menorca perquè aquest pugui dur i firmar convenis
per a promoció turística.

I per acabar aquests blocs d’esmenes, Sr. President, a la
darrera em sembla que ha fet menció vostè és la 5124, que és de
100 milions de pessetes, d’addició, per fer un conveni amb
l’Ajuntament de Santa Eulària per a la construcció d’un palau
de congressos, auditori i centre cultural. Crec que aquesta
inversió seria, i aquest conveni, molt ben vist per als homes i
dones que viuen a Santa Eulària, a Eivissa, perquè tendrien un
espai allà on podria ser en certa manera un reclam turístic, una
oferta complementària per a turisme de congressos i de

convencions i que això seria bo, doncs, per a també allargar la
temporada turística a l’illa d’Eivissa.

I per part del Grup Popular, amb aquestes explicacions,
donaríem per defensades aquest bloc d’esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. En representació del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Con carácter general contestar
que muchas de estas enmiendas se presentan con una
indefinición a veces que las hace difíciles de saber qué es lo
que se pretende o no se pretende, puesto que no basta a veces
que se diga tantos millones para esponjamiento en Menorca,
nos gustaría saber que se nos dijera, cuanto menos a título de
ejemplo, después de decir hay que derribar edificios, decir pues
queremos tal edificio, derribar tal otro y tal otro, lo cual daría un
cierto contenido, pero derribar por derribar no se alcanza muy
bien a saber que justificación tiene en la realidad.

Hay otras enmiendas que realmente quedan totalmente
indefinidas, hay un concepto que no llegamos a entender y que
no se nos ha explicado tampoco ni en ponencia ni en comisión,
que es el de adquirir bienes para uso general, no entendemos
muy bien qué es esto de los bienes de uso general.

Hay una serie de enmiendas que si bien comprendemos y
compartimos los fundamentos en que se basan, como por
ejemplo la lucha contra la desestacionalización, etc., no se nos
da ningún criterio para poder valorar si los 500 millones que se
proponen son buenos, adecuados, suficientes en base a decir
tal actuación, ésta, la otra o la que fuera de una manera más
concreta.

Y en cuanto al tema de infraestructuras turísticas, también
compartimos la misma preocupación, que realmente nuestras
infraestructuras turísticas merecen una cierta mejora, pero las
actuaciones consideramos que deben llevarse a cabo gran parte
de ellas también a través de lo que será el conocido ya como
impuesto de la ecotasa, o impuesto sobre estancias en
alojamientos turísticos, y no a través de estos mecanismos.

No obstante, hay dos enmiendas en concreto, que sí que
son claras y directas y están bien justificadas, a las que sí que
anunciamos nuestro voto favorable, que serían la 5018, que se
refiere a 20 millones para becas, para estudios en la Escuela de
Hostelería, para ésta anunciamos nuestro voto favorable; así
como para la enmienda número 5021, que va referida a una
partida de 180 millones para la construcción del edificio del
CITTIB. Estas dos tendrían nuestro voto favorable, las demás
no. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula la Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Per dir que agraïm al Grup Socialista la
intenció d’aprovar aquestes dues esmenes, però que també li
vull dir al portaveu del Grup Socialista que si nosaltres, des del
Grup Popular, proposam determinades quantitats per fer
actuacions d’esponjament és simplement per la voluntat
política del Grup Popular, que creim que seria bo que es
concretassin determinades partides; nosaltres, des de
l’oposició no tenim per què dir-li quin hotel en concret o què és
el que en concret s’ha de tomar, però creim que ben arribat sigui
que sigui on sigui es tomi i es duguin endavant determinades
actuacions per esponjar determinades zones que en aquest
moment estan saturades. I aquesta és la voluntat política del
Grup Popular a l’hora de presentar aquestes esmenes. Creim
que no ens correspon a nosaltres concretar el punt en concret
que s’hauria de tomar, perquè nosaltres, des de l’oposició no
tenim les possibilitats per concretar i poder veure com i de
quina manera es pot dur a terme l’esponjament d’aquesta zona
en concret.

I l’altra qüestió que li volia dir al Sr. Diéguez és que, quant
al tema de la desestacionalització, estam en aquest moment crec
que a punt crític; que per primera vegada en aquests darrers
anys anam com els crancs, es va cap enrera; a la temporada
d’hivern disminueix el número d’establiments turístics que
estan oberts, i aquesta és una tendència perillosa i delicada. I
des del Grup Popular creim que el Govern, la Conselleria de
Turisme hauria de posar fil a l’agulla, hauria de concretar
determinades partides per intentar canviar aquesta tendència,
que és perillosa per al conjunt de l’economia balear. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Solamente para aclarar un
concepto y que ha habido una pequeña confusión en
cantidades, culpa de este grupo, que es la siguiente: por lo que
respecta a la enmienda 5018, becas por importe de 20 millones
de pesetas, no era una aceptación completa lo que se hacía,
sino una transacción por importe de 5 millones de pesetas. Esta
era la corrección que se pretendía hacer.

Y no obstante, y simplemente añadir con respecto a otras
cuestiones generales que se han planteado, especialmente en
actuaciones de esponjamiento, que ciertamente corresponden
las decisiones finales ejecutivas al Gobierno, cuando debe
decidir si se tiene que derribar un edificio o no; pero claro
cuando se parte del principio para sostener una enmienda con
fundamento de que se deben derribar edificios, no creemos que
el fundamento pueda ser de carácter genérico; es decir, hemos
de derribar edificios como norma general. Hemos de derribar,
como diría el Presidente Aznar, los que sean necesarios y
cuando sea necesario; entonces convendría concretar cuáles
son o por lo menos dar una idea al Gobierno de que este dinero
se pretende para derribar tal edificio, tal otro y tal otro, y luego

el Gobierno, naturalmente, que tome la decisión en el caso de
que se hubiera aceptado una enmienda de estas características.
En cualquier, Sr. Presidente, interesaría que se concediera la
palabra al Grupo Popular para que se manifestara sobre 5018,
como transacción por 5 millones de pesetas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Aleshores, entenc que el Grup
Parlamentari Socialista anuncia que accepta la 5021, i sobre la
5018 demana una transacció, per una quantitat determinada,
que esperam la resposta del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Si abans havíem dit gràcies al Sr.
Diéguez per acceptar aquestes dues esmenes, ara li haurem de
dir, doncs gràcies però menys, que ha arribat amb les rebaixes.
I que en aquest moment dir que em resulta curiós veure el Sr.
Diéguez fent aquestes transaccions a la baixa, perquè en
anteriors ocasions havia estat sempre crític amb aquesta
tendència. Però dir, de totes maneres, que acceptarem la
transacció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Debatut idò tot aquest conjunt
d’esmenes, passaríem al programa 751b, que és adequació,
millora i promoció de l’oferta turística de les Illes Balears. Aquí
s’hi manté l’esmena 5016 del Grup Parlamentari Popular i per a
la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies. És per dur a terme actuacions
d’esponjament a l’illa de Mallorca, per una quantitat de 280
milions de pessetes. Sí que el Sr. Diéguez em dirà que s’ha de
concretar, que li agradaria que li diguéssim com i a quina zona
s’han de dur a terme aquestes actuacions d’esponjament a l’illa
de Mallorca, i jo li vull dir que des del Grup Popular la intenció
és que allà on es consideri oportú per part de l’Executiu es
destinin, o la voluntat del Grup Popular és concretar amb 280
milions de pessetes inicialment inversions per intentar millorar
els espais turístics d’esponjament a l’illa de Mallorca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Diéguez, pel
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muy brevemente, sólo para reiterar lo que ya se ha dicho,
en el sentido de que, en cuanto menos ya digo y aunque la
decisión última siempre sea del Gobierno, cuanto menos
indiciariamente sí que se debería decir consideramos que se
deben derribar, por ejemplo, todos los edificios que estén en tal
circunstancia, consideramos que son x número de edificios y
por tanto esa cifra de 280 millones de pesetas es correcta o
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tiene alguna justificación con respecto a la realidad. Gracias Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Hi ha més intervencions al respecte?
Sí, sobre aquest mateix tema la Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, dir que bastaria que el conseller i el seu
equip de la conselleria fessin determinades voltes pel municipi,
per exemple, de Calvià, i se’n donaria compte que és necessari
i urgent dur determinades actuacions d’esponjament en aquest
municipi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Debatudes aquestes esmenes,
passaríem al programa 751c, ordenació del sector i redefinició
del model turístic; aquí s’hi mantenen dues esmenes, la 5017 i
la 5022 del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té
la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, la primera
esmena, la 5017, va en la mateixa línia que l’anterior, dedicar 100
milions de pessetes per dur a terme actuacions en matèria
d’esponjament, però en aquest cas seria l’illa d’Eivissa i
Formentera.

I la darrera de les esmenes que hem presentat a la
Conselleria de Turisme és la 5022 i és una esmena d’afectació,
de quasi 240 milions de pessetes, a la partida 7, subconcepte 7,
de transferències de capital, per als  consorcis en execució que
hi ha del Pla Mirall. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Solamente para indicar nuestro
voto en contra, por motivos que ya se han dicho en las
anteriores enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Hem debatut ja totes les esmenes
presentades a la Secció 12. Passaríem a la Secció 13, que és la
Conselleria d’Educació i Cultura. Totes les esmenes que es
mantenen a aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular.
A la totalitat s’hi manté l’esmena 5338 i per al debat o defensa
d’aquesta esmena, té la paraula el diputat Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Esta enmienda de totalidad
nosotros tenemos la intención de debatirla con el Gobierno,
como corresponde, y esperamos que el conseller nos dé
razones suficientes en el pleno para que la retiremos. Pero como
estamos convencidos de que va a ser muy difícil de que nos
pueda, con sus argumentos, rebatir lo que en su momento
podamos aportar en el pleno sobre la enmienda, pues decir que
está defendida en sus propios términos, que es una enmienda
a la totalidad de la sección porque su contenido, en diversos
aspectos, no satisface lo que nosotros consideramos que
debiera ser.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Algun grup parlamentari demana
la paraula al respecte? Té la paraula el Sr. Pons pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Entenem perfectament que el debat a la totalitat
sempre es un debat de més contingut polític que pressupostari,
per tant no volem usurpar ni les idees ni la figura del conseller
que contesti al Sr. Jaén. Per tant, nosaltres, òbviament, donam
suport  als pressuposts d’educació i cultura, i en el seu moment
ja fixarem també la postura política que té aquest grup davant
els pressuposts d’aquesta secció 13.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Passam al programa 421a, és la
Direcció i Serveis Generals d’Educació i Cultura i aquí s’hi
mantenen una colla d’esmenes, concretament 10, l’esmena 5117,
respecte de la qual es grup proposant rectificà la paraula
“avançades” de la motivació i la va substituir per la paraula
“anticipades”; les esmenes també 5088 i 5097; l’esmena 5098, de
la qual el grup proposant en va rectificar la quantia, que és de
300 milions de pessetes en lloc de 3 milions de pessetes; també
s’hi mantenen les esmenes 5099, 5100, 5104, 5119, 5123 i 5085.
Es debatrà el conjunt de totes aquestes esmenes. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat, en representació del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar informar a
los miembros de la comisión y a la presidencia de que retiramos
la enmienda 5085, queda retirada, se trata de una enmienda que
hace referencia a una inversión en un centro que está en
construcción actualmente y queda retirada.

La enmienda 5117, y conocen las señoras y señores
diputados el interés que venimos manifestando a lo largo ya del
año pasado y de éste también en que esta comunidad
autónoma, que es de las pocas que no destina un crédito
específico a las jubilaciones anticipadas, pues que lo haga. El
año pasado ya presentamos una enmienda en este sentido y
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por tanto ahora la reiteramos porque nos parece que estamos
en el furgón de cola a este particular y convendría cambiar de
actitud. Lo que digo en esta enmienda respecto a la cuantía y
lo que diré respecto al resto de las demás, estamos también
dispuestos a que se puedan transaccionar porque lo que
importa es iniciar, como antes comentaba, esta actuación, con
un límite presupuestario, el que se acuerde.

Las enmiendas 5088 y 5097, la primera hace referencia
también a una cuestión que se plantea a veces de
responsabilidad civil. Es frecuente que en los centros docentes,
donde están alumnos y profesores, cotidianamente pues se
pueden producir algunos daños por actividades escolares y
esto no está cubierto. La cuantía que proponemos tampoco es
una cuantía excesivamente grande, para que un presupuesto de
las dimensiones de la sección 13 no lo pueda abordar, son 12
millones de pesetas. Y la enmienda 5097 pues lo que hace es
una adición para incrementar las inversiones reales.

La 5098, el Sr. Presidente hizo referencia, efectivamente, a
esa corrección técnica del incremento, de fijar la cuantía en 300
millones de pesetas para construcciones escolares en la isla de
Menorca.

La 5099 tiene la misma finalidad, pero tiene otro lugar, es la
comarca de Inca, por importe de 200 millones de pesetas.

La 5100, con el mismo sentido, pero referido a la isla de
Eivissa, a Sant Agustí i Sant Llorenç.

La 5104, también con idéntica finalidad, para construcciones
escolares en la comarca de Manacor.

Y la 5119, unas actuaciones específicas por importe de 226
millones de pesetas para la supresión de barreras
arquitectónicas. Aquí aprobamos, hace ya algún tiempo, una
ley para intentar mejorar la situación de las personas con
movilidad reducida y en concreto creo que son actuaciones que
no se han de hacer sólo un año, sino en mucho tiempo porque
no es fácil, y desde luego la cantidad de dinero que hay que
invertir es muy grande, y convendría que en centros escolares,
en los nuevos ya se suele hacer porque no hay mayor
dificultad en los proyectos, pero hay todavía centros escolares,
construidos hace ya muchos años, y convendría, como digo,
adaptarlos a esto; incluso habrá que pensar la posibilidad de
cómo hacer movilidad de un piso a otro en algunos casos, con
algunos ascensores, o sillas, a través de las escaleras, sillas
mecánicas, y esto convendría, como digo, que se ponga en
marcha. El importe son 226 millones de pesetas, como antes
citaba.

La 5123 está referida a mejora de las instalaciones
deportivas en los centros escolares. Los centros escolares
tienen habitualmente un déficit en estas instalaciones escolares
que hoy día pues también son muy usadas fuera de la jornada
escolar, y que a ello contribuyen los ayuntamientos en su
mantenimiento. Nuestro parecer es que destinar 118 millones de
pesetas  a esta finalidad sería interesante, seguramente
insuficiente también, porque estos programas, como digo, no
son cuestiones de un año.

La 5085 está retirada, y con esto, por tanto, acabamos el
programa 421a. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons, en
representació del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Les primeres, que s’han debatut en
comissió diverses vegades, i jo crec que la intenció és bona
quan es parla del complement de les indemnitzacions que ja el
Govern de l’Estat té previstes per a les jubilacions anticipades
fins al 2003, si no estic equivocat; i en aquests moments agafar
unes partides o manejar d’una altra manera el pressupost
d’educació té riscs notables. Creim que la negociació va ser la
que va ser quan es va transferir educació i creim que hi va
haver menys diners dels necessaris per fer front als problemes
d’educació, de les escoles d’aquestes illes. Distreure partides
per modificar o per ajudar, per complementar les
indemnitzacions de les jubilacions anticipades em sembla que
hi ha despeses, hi ha necessitats que són prioritàries i que fan
impossible poder fer front en aquest moment a aquestes
indemnitzacions.

Quant a les primes d’assegurances ja s’ha augmentat, si no
estic equivocat, amb la responsabilitat civil pel que fa referència
a edificis i de moment es fa front parcialmente a aquesta
necessitat.

Hi ha una altra cosa que és més, jo supòs que aquests 300
milions i 200 milions a Inca quant a construccions escolars, són
una voluntat de cobrir geogràficament, però que no responen
a un estudi de necessitats. Per posar un exemple, les inversions
que hi haurà a Eivissa, Sant Agustí, que ja estan programades,
superen els 800 milions de pessetes; està clar, entre Sant
Agustí i Sant Llorenç l’esmena en proposa 400. A una situació
que hi ha de canvi de població, de demografia, per mor moltes
vegades d’immigració, amb més o amb menys fa que l’estudi de
les necessitats hagi de ser primer que no un compromís
d’invertir una sèrie de quantitats a certes comarques o a illes
diferents. Són esmenes d’afectació, crec que convé que la
conselleria tengui en aquest cas les mans lliures o tengui
disponibilitat pressupostària per poder fer les inversions allà on
sigui més necessari i no necessàriament una distribució
geogràfica.

La supressió de barreres arquitectòniques ja és un programa
que està començat, es fa en aquests moments i no creim que
amb un increment de 226 milions de pessetes o els 118 milions
per a instal·lacions esportives són una voluntat lloable que
manifesta el Grup Popular, però que en aquests moments no
poden ser acceptades, per mancances de diners òbviament.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. El Sr. Jaén té la paraula.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias. Sólo una precisión, efectivamente las
enmiendas que están referidas a la isla de Eivissa tiene una
cuantía que es la que es, pero es una cuantía que no está
contemplada para la finalización de los centros, esto es una
cuantía que es una primera anualidad, porque es impensable
que con esa cantidad que nosotros proponemos se puedan
hacer esos centros docentes en los sitios que proponemos.

Por otra parte, yo creo que todas las inversiones son
geográficas, están territorializadas, de una manera o de otra,
están colocadas en un sitio o en otro. ¿Por qué ponemos
nosotros la comarca de Inca y de Manacor? Porque hemos
detectado, a través de informaciones que tenemos que son
comarcas que tienen déficit en centros docentes y por eso las
centramos ahí; no hemos dicho los municipios en concreto
justamente para evitar esa concreción, en definitiva, que puede
acarrear problemas a la hora de un mapa escolar o de una
planificación en la conselleria; que la conselleria tenga las
manos libres, que dispone de más precisión en los estudios que
nosotros y que pueda construirlos, pero hace falta en estas dos
comarcas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Només per afegir per què votarem en contra d’aquestes
esmenes, és que n’hi ha moltes que provenen en aquests fons
de rebaixar les quantitats d’assegurances socials i de sous en
el personal de la conselleria, si els rebaixam, aquestes persones
deixaran de cobrar o d’on suplirem les quantitats necessàries
per pagar al personal que és la despesa més forta que té la
Conselleria d’Educació?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Abans de passar al programa següent, confirmar que el
Grup Parlamentari Popular ha retirat l’esmena 5085 en aquesta
secció, 421a, és així. Per tant, passaríem al programa 421d,
formació permanent del professorat d’educació, i així s’hi
mantenen dues esmenes la 5122 i la 5108. Es debatran
conjuntament, per defensar-les té la paraula el diputat Sr.
Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, son dos
enmiendas a este programa, ambas son enmiendas de
afectación, por un importe, como digo, pequeño, de 59 millones
la primera y de 41.200.000 la segunda. Lo hacemos porque el
plan de intervención educativa en los centros docentes se
habla mucho en la memoria, pero no aparece en ninguna
consignación presupuestaria. Es curioso que eso sea así, por
tanto, si hay una consignación presupuestaria lo podemos

discutir, nosotros, ni de altas ni de ..., no vamos a tener
problemas con las bajas ni con las altas, estamos dispuestos a
transaccionar, como antes decía, y que eso no sea excusa o
impedimento, para ser más objetivo, para poder llegar a un
acuerdo con alguna enmienda.

La segunda, creo que es importante, una enmienda
importante, los que estamos en el mundo de la educación, de
una manera o de otra vinculados a ella en cualquier sitio que
hayamos desarrollado esa labor, estamos viendo que la
enseñanza de los idiomas es cada vez más una necesidad,
porque la vida diaria así lo impone, en esta comunidad mucho
más. Y yo creo que habrá que plantarse en esa comunidad, en
algún momento, que la lengua vehicular no sea sólo el catalán
y que haya, con hay en alguna otra comunidad, el caso del País
Vasco, que el inglés es lengua vehicular, no sólo en la clase de
inglés, sino en alguna otra asignatura. Esto es importante
porque, por desgracia, los que ya tenemos más edad y hemos
intentado aprender un idioma, lo que conseguimos después de
muchos años en el bachillerato era lograr traducir bien, y
éramos sólo unos traductores estupendos, con un diccionario
al que apenar acudíamos salvo en casos excepcionales, pero no
sabemos hablar, no sabemos decir ni una palabra, éramos
mudos; y ahora está pasando una cosa especial, y es que los
chicos que salen no saben ni traducir, pero tampoco saben
hablar; yo creo que es fundamental que el profesor en el tema
de los idiomas, en todos los casos, pero en el caso de los
idiomas, sea un profesor que esté muy bien formado, y esto no
basta con la formación inicial que rebien en las universidades,
en los departamentos correspondientes de filología, pero es
bueno además por otros motivos de construcción de la Unión
Europea que pueda haber intercambios con estos profesores.
La cantidad no es mucha, son 41.200.000 pesetas, y es
importante que se tenga en cuenta, porque de una u otra forma
no basta con los pequeños problemas que se hacen de
estancias de una semana, de diez días, sino que estos
intercambios escolares de profesores hay que potenciarlos
muchísimo, muchísimo, tanto en lengua italiana, que no hay
muchos centros que impartan, pero sí hay muchos que imparten
inglés y bastantes  ya que imparten alemán. En consecuencia,
estos intercambios con esos países, con los ministerios
correspondientes, tendría que hacerse y nos gustaría que se
pudiese llevar a término.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Dues qüestions. La primera, el pressupost contemplat per
(...) ja està, creim que és suficient, i així ho considera la
conselleria, que no tenim per què augmentar-lo. I quant a
intercanvis  de professors d’idiomes, està previst en aquest
pressupost, està prevista l’actuació, però té un com que, que
no és només per part de la conselleria, sinó que està pendent de
convenis  amb associacions externes, dels països de referència,
aquests  convenis es poden firmar, hi ha partida suficient, no és
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una actuació des de la comunitat autònoma, sinó que passa
pels pactes d’aquestes associacions externes.

Creim que no ens trobam en la necessitat d’incrementar la
dotació d’intercanvis de professors d’idiomes, que amb el que
hi ha és suficient per fer front a aquesta actuació que, com dic,
compartim la necessitat o el punt de vista de la necessitat que
els  professors d’idiomes surtin a l’estranger, però creim que
amb els pressuposts que hi ha no importa una afectació, sinó
que dependrà dels convenis que es puguin firmar amb els
països afectats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Algun altre grup vol intervenir
referent a aquestes esmenes?

Passaríem, per tant, al programa 421f, política i actuacions
en matèria universitària; s’hi mantenen dues esmenes, la 5164
i la 5105. Per al debat conjunt d’aquestes esmenes, té la paraula
el diputat del Partit Popular, Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La 5164 está
suficientemente explicada en la motivación que acompaña a la
enmienda. La 5105 es una enmienda de adición por un importe
que puede parecer escaso, yo no diré que sea suficiente, pero
para empezar podría ser suficiente. Son caso 18 millones de
pesetas  con un destino claro, las becas préstamo. El Informe
Universidad 2000, del doctor Bricall y otros pone especial
hincapié en este tipo de becas, en las becas préstamos, de
hecho el Reino Unido, en este curso escolar ya ha suprimido
las otras modalidades de ayudas al estudio y se ha concentrado
específicamente en becas préstamos, que por cierto tienen
mucha experiencia en Estados Unidos, más de 25 años.

¿Por qué presentamos esta enmienda? Bueno, hay que
recordar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a
través de su Dirección General de Universidades, ha iniciado un
programa de esta naturaleza. Ha destinado una cantidad, creo
que son 150 millones de pesetas, como programa experimental,
y permite que con ese dinero, que sólo va a servir para pagar
los intereses, los intereses del 1%, 1, 1,5%, por lo tanto
posiblemente sean muchos los alumnos que se puedan
beneficiar porque, repito, la cantidad no es para la beca en sí,
porque alguien puede pensar que 18 millones de pesetas llegan
para 18 alumnos, pero en realidad, como digo, lo que se paga
son los intereses que son mínimos.

Los alumnos, la cuantía establecida por el Ministerio, creo
recordar que está en torno a 600.000 pesetas, 700.000, en esta
comunidad los gastos universitarios son mayores, los alumnos
que vienen de las islas y, por tanto, tendrían un efecto de
complementación de esas posibles becas que tuviesen los
alumnos; además, hay un problema añadido y es que los
alumnos que obtengan estas becas, deberán disponer de un
aval cuando su nota media de calificación sea inferior a notable.
Esto significa que puede haber muchos alumnos en esta
situación y puede haber una parte de ellos cuyas familias no

dispongan de medios suficientes para avalar una, dos o tres
becas en un momento determinado, y el Gobierno podría
destinar esa cuantía pues bien a avalar los préstamos o bien a
(...) los intereses, creo que es una experiencia interesante,
porque además hace mucho más responsable al alumno que
cuando finaliza sus estudios dispone de un plazo para empezar
a devolver el crédito, habitualmente es un año de espera para
devolverlo, y se suele amortizar en los tres o cuatro años
siguientes. Se considera que un año es tiempo suficiente para
que pueda buscar algún trabajo y, por tanto, yo creo que, como
digo, es una iniciativa importante.

Anunciamos también que aquí, en este parlamento, hace
más de un mes y medio presentamos una proposición no de ley
en este sentido y, por tanto, éste sería un primer paso de esta
proposición no de ley. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Tir Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Compartir amb el Grup Popular la necessitat o que seria bo
fer una actuació per dotar les biblioteques de les extensions
universitàries de Menorca i d’Eivissa, però l’actuació durant el
2001, a causa de l’ajustat que es troba el pressupost
d’educació, seria deixar de fer coses que són en aquest moment
més urgents. Quant a les beques préstecs hi ha dos motius,
efectivament hi ha un programa nacional, sembla que
incrementar-lo, amb una minoració dedicada a totes les partides
que hi ha fins a 17 milions a personal de la Conselleria, voldria
dir que aquest personal ha de cobrar d’alguna part, per tant la
minoració sembla que és bastant impossible, crec que són
raons suficients per oposar-se a aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Bien, nosotros reiteramos lo dicho, las bajas no son nuestro
problema. Desde luego, el personal ha de cobrar, eso es el
principio que al trabajo hecho, trabajo cobrado, trabajo
remunerado, sólo faltaría porque claro, esto no es una
congregación mariana, el profesorado, que se dedique a hacer
una labor de sacerdocio, son profesionales que por su trabajo
deben cobrar su retribución, pero cuando hay un exceso de
personal, cuando hay más de 200 comisiones de servicio en
esta comunidad, que tenemos seguramente el ránquing
porcentual más elevado de toda España, claro, lo que hay que
hacer no es que no cobren, es que hay que echar a los que
sobran y, por tanto, reajustar esas cosas, de comisiones de
servicios, donde hay un ahorro muy importante, 200
comisiones de servicio, de las cuales necesarias, necesarias, a
nuestro juicio, hay aproximadamente 70, 80, como mucho 100,
un ahorro de 100 profesores, a una media de 4,5 millones, son
muchos millones de pesetas, ¿verdad?, por tanto hacemos esa
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rebaja en personal porque consideramos que el capítulo de
personal, como demostraremos en la enmienda a la totalidad es
un capítulo inflado, excesivamente inflado, porque al día de la
fecha el estado de ejecución del presupuesto, en capítulo de
personal tiene todavía mucho dinero que va a sobrar.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. No hi ha més intervencions al respecte.

Passaríem al programa 421g, ordenació de la formació
professional. S’hi mantenen les esmenes 5109 i 5113. Per
defensar-les i pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Son enmiendas, una de
adición y una de afectación. La primera lo que intenta es
incrementar una partida, porque nos parece que es insuficiente,
y la segunda afecta a programas de garantía social. Unos
programas que se iniciaron ya hace algunos años y que yo creo
que hay que continuar con ellos, no sólo en el tiempo, sino
también extendiéndolos cada vez más. Por desgracia hay
alumnos que con la escolaridad obligatoria, a medida que se
incrementa por arriba, pues alumnos de 14 a 16 años, no tienen
interés en la educación, pero sí tienen interés en otras cosas,
esos programas son interesantes, encuentran empleo pronto
estos chicos, y al menos aprenden algo, nos parece que la
cuantía que se dispone a la afectación no es una cuantía
exagerada y, por tanto, nos parece que debiera aprobarse esta
enmienda.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Ens oposarem a aquestes dues esmenes, primer perquè està
prou ajustat el programa i el pressupost en el que es refereix
l’esmena del 5109 i no creim que sigui necessari augmentar la
dotació d’aquesta partida. I quant a garantia social, està
contemplada una partida específica per a aquesta actuació, que
dins les limitacions imposades per les necessitats de diners,
creim que és suficient per fer front a les actuacions sobre
garantia social a tots els  àmbits que hi ha a Balears. Òbviament
que quant a garantia social, deim que mai no n’hi haurà prou de
diners, perquè la garantia d’aquests alumnes, al·lots i al·lotes
que tenen dificultat per integrar-se en la vida dels  centres i en
l’estudi, però, de moment, amb els diners que es tenen hi ha un
programa específic que contempla les actuacions de la
Conselleria, a escoles i a instituts quant a garantia social.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Vol torn de rèplica, Sr. Jaén?

Passaríem, idò, al programa 422a, educació infantil i primària,
i s’hi mantenen les esmenes 5101, 5102, 5103, 5087, 5086, 5095,
5111, 5120 i 5116, aquesta darrera està rectificada pel grup
proposant en el sentit de substituir la paraula “educació de la
motivació” per la paraula “adaptació”. Aquestes esmenes es
debatran conjuntament i per la seva defensa i en nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Comenzaremos por la 5101,
2 y 3 que tienen la misma finalidad, se trata de transferir centros
cuya historia se remonta a los años ochenta, que
inexplicablemente son centros, todavía, que están en un
departamento de bienestar social, en la sección 23 y que, por
tanto, nosotros lo que proponemos es que pasen a la sección
13. Estos centros se concibieron en su momento como
guarderías de carácter asistencial. La verdad es que con el
tiempo han dejado de ser eso, no ahora, en el año 2000, sino ya
porque había muchas personas suyos hijos asistían allá, que
no necesitaban, no era para familias obreras, que al principio de
había pensado así, sino para otras personas con medios
económicos suficientes para llevar sus hijos a otra guardería.
Pero en fin, la cuestión no es ésa, éstas ya no son guardería, no
deben ser guarderías, aunque el personal, realmente tiene una
formación más propia de una asistencia que de una docencia,
pero eso se puede suplir con una plantilla determinada, y lo que
nos sorprende es que estas enmiendas las tengamos que (...)
este año, ya lo hicimos el año pasado, porque éste era el
parecer de los grupos que ahora dan apoyo al Gobierno, que
venían reiterando año sí y año también que esas guarderías
debían ser educativas y que deben depender de la Conselleria
de Educación.

Bueno, siguiendo ese criterio, nosotros estamos
convencidos de que se tiene que avanzar por ahí y
presentamo s, por segunda vez, esas enmiendas, que ya
sabemos que van a tener el mismo resultado que el pasado,
porque la verdad es que una conselleria de bienestar social y
deportes que está ahí simplemente como un departamento para
ocupar un cargo, un partido que tiene dificultades para
encontrar cargos para tal porque son tan pocos que no sé cómo
vamos a hacer esto, pero, en fin, tienen varias direcciones
generales, creo que son tres o cuatro, y un departamento, como
digo, que lo que hace falta es enterrarlo y convertirlo en una
dirección general. Yo entiendo los compromisos políticos, pero
claro, mantenerse en unas cosas, cuando se ha defendido lo
contrario y cuando la razón más objetiva, lo que debe
proponerse es eso, entiendo, digo, que los compromisos
políticos obliguen a hacer otras cosas.

La 5087 es de adición, de interés también a tenerse en
cuenta junto con la 5086. Ambas van referidas a la isla de
Formentera, cuyos males todos nos recuerdan, de vez en
cuando, cuya discriminación es exagerada, pero luego poco se
hace, poco se hace. Nosotros hemos observado cómo el
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complemento de residencia, que en su momento se fijó por los
gobiernos de UCD, para los funcionarios españoles, que el
Partido Popular lo ha hecho extensivo al personal laboral en los
presupuestos de este año, durante catorce años de gobiernos
socialistas nunca se hizo, este año se ha hecho, en los
presupuestos del 2000, que el personal laboral también cobre
ese plus de residencia, pues observamos como en Canarias, por
ejemplo, ese complemento de residencia no es igual en todas
las islas, no es igual, las islas mayores, las islas capitalinas,
como les llaman los canarios, tienen un plus de residencia
inferior al de las islas menores, y entonces aquí, nosotros
decimos, hombre, en Formentera hay algunos problemas en el
tema de la educación que se pueden resolver o al menos paliar,
porque conviene que el profesorado sea más estable, ¿cómo se
puede hacer eso?, de muchas maneras, desde luego, pero una
de ellas es el incentivo económico. Y, por tanto, lo que
proponemos es que los profesores destinados en Formentera
tengan un plus adicional a éste. La cuantía tampoco es
exagerada, son 20 millones de pesetas, y realmente se quedan
en el capítulo 1, porque bajan de un concepto a otro, pero
quedan en el capítulo 1.

Y lo otro igual. La casa habitación es una gratificación que
causa rica, cuando uno está de ánimo o puede causar sonrojo
cuando se dice que por casa y habitación lo que cobran los
profesores no llega ni a 200 pesetas por mes, creo que son 190
o 187, creo que está congelado desde el último gobierno
franquista, si mal no recuerdo. Yo creo también que realmente
la política de antaño y en los pueblos pequeños consistía en
construir la casa del maestro al lado del colegio, eso ya ha
pasado a la historia, no es eso lo que pretendemos, con esto se
pretende realmente una gratificación adicional también a
Formentera, por las circunstancias de penosidad, si me
permiten, o de dificultad que tiene el profesorado en esta isla.

La 5095 hace referencia a ayuntamientos con escuelas
infantiles. Tenemos una documentación recibida como siempre
con retraso, pero recibida, en fin, cada vez el Gobierno se
parece más a Correos, las cartas llegan, pero a lo mejor recibes
una carta de Correos en el mes de febrero que te felicitan por
Navidad y no sabes si es que se adelantan a Navidad de ese
año o es  del pasado, pues aquí está pasando igual, el Gobierno
contesta tarde, pero lo tenemos. Y nos remiten que hay cuatro
convenios sólo en todas las Islas Baleares con ayuntamientos,
cuatro convenios. Yo creo que la cuantía que el Gobierno
destina a esta finalidad de escuelas infantiles municipales,
sostenidas  con fondos públicos es muy pequeña y que, por
tanto, eso hay que incrementarlo en 50 millones de pesetas.

Escuelas viajeras, es un programa también muy interesante,
sobre todo (...) en islas, es muy importante que se acuda al
continente, a la península y que los chicos puedan, durante
una semana, viajar por las vías de toro de la península y
descubrir cosas para ver que la catedral de Palma es muy
bonita, pero que también hay otras catedrales en Burgos, en
León, que también son bonitas y que, por tanto, eso hace,
además de la convivencia con otros alumnos, los chicos
aprendan otras cosas.

La 5120 es dotación de becas para libros de textos. Aquí
hemos escuchado muchas veces que los libros de texto tiene
que ser gratuitos, yo estoy en contra de ese principio general,
pero sí me parece que hay familias a las cuales se las puede
ayudar en la adquisición de libros de texto. La cantidad no es
exagerada, 130 millones de pesetas que se detraen de gasto
corriente y que se va, con esta finalidad, a una, perdón se
detrae de capítulo 1 y se va a las transferencias de familias, a
gasto corriente también, pero con otro capítulo de la cantidad
que antes decía.

La 5116, que es la última que afecta al programa 422 que
debatimos, son unos préstamos subvencionados, 50 millones
de pesetas. Miren, hay un sinfín de centros, vamos a llamarlos
infantiles que tiene que adaptarse a la normativa vigente,
algunos será imposible que se adapten porque no disponen del
espacio físico para hacerlo, pero otros sí, y convendría que
estos centros que están haciendo esa labor tan importante para
familias, donde los cónyuges, los dos, acuden al trabajo y
necesariamente deben dejar a la prole en algún sitio, pues
bueno, esos centros reúnen garantías, escasas a veces, porque
no disponen de medios para esa educación. Pues se podría
hacer como se hace con otras iniciativas del Gobierno, en la
pequeña y mediana empresa, se podría hacer que estos centros
tuviesen unos préstamos subvencionados para adecuarse a lo
que es el veto 1004 y, en consecuencia que lo hagan cuanto
antes, porque esto es lo que procede, si tenemos en cuenta
todas las disposiciones de la Logse.

Y con esto, doy por defendidas todas las enmiendas del
programa 422a, referidas a educación infantil y a educación
primaria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons, pel Grup
Parlamentari Socialista

EL SR. PONS I PONS:

Del primer grup, de transferir les escoles Magdalena
Humbert, Borja Moll i Verge de la Salut, aquesta darrera de
Mallorca, a educació, és més complex del que sembla, no és una
qüestió de voluntat política només, són assistencials
pràcticament, són centres amb  seus i origen assistencials que,
en el cas de Menorca, van ser transferides les gestions al
Consell Insular de Menorca, per fer que fossin d’educació,
tenint en compte que només són tres, causaria certs problemes
que no són de fàcil solució, encara que la idea que tota
l’educació estigués en mans de la Conselleria d’Educació i
Cultura, com sembla lògic, en aquest cas hi ha impediments,
segons els tècnics que estudien les possibilitats, perquè es
facin aquestes escoles, no ho veuen tan clar ni tan fàcil, no és
només una voluntat política, sinó que hi ha dificultats
tècniques que en aquests moments impedeixen adquirir el
compromís  de la transferència o del pas d’aquests tres centres
a educació.

En el cas de Formentera, on compartim el criteri que hauria
de desaparèixer la subvenció de casa-habitació, tenint en
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compte no només la quantia sinó a més el concepte. HI ha molt
pocs, fins i tot els militars actualment van desapareixent les
bonificacions o les construccions per a casa-habitació, igual
que qualsevol mortal, quan un ha de fer feina a un lloc
determinat, ha d’anar a lloguer o ha de comprar una casa, no hi
ha per què fer un increment per seccions econòmiques quant a
professorat. Però, quina és la intenció d’aquesta i l’incentiu
econòmic?, és motivar que hi hagi, que estiguin cobertes les
escoles que podríem dir de difícil provisió, que no només són
les de Formentera, hi ha altres escoles que també tenen una
mobilitat de professorat que no és bo per a la qualitat de
l’ensenyament, que el professorat estigui durant bastant de
temps al mateix lloc de feina, col·labora o pot col·laborar amb la
bondat de l’ensenyament d’una forma clara, ara serà per a una
bonificació econòmica o serà per a un augment quant a casa-
habitació que les escoles de Formentera seran demanades i
sol·licitades per part del professorat?, nosaltres creim que no,
que no bastaria, a no ser que fos una quantitat notablement
superior, si fossin unes diferències com les que comentava el
portaveu del Grup Popular de les Illes Canàries, se’n podria
parlar, però en aquest moment crear dins les Illes Balears,
només a Formentera, quan hi ha escoles des de la Serra de
Tramuntana a d’altres indrets que també són de prou difícil
provisió, perquè els professionals no hi volen anar, ens sembla
que en aquests moments és d’almenys dubtosa rendibilitat
aquesta despesa. 

Quant a les escoles infantils, les escoles infantils, en
aquests  moments és una qüestió de prioritats, quan encara no
està ben coberta la xarxa d’escoles primàries i d’ESO en aquesta
comunitat, sembla que entrar dins l’educació de 0 a 3 anys
d’una forma globalitzada seria almanco perillós. Creim que en
aquests moments la política que hem de dur a terme és de cobrir
primer l’ensenyament obligatori, i tenint en compte també que
de 4 fins a 6 anys ja està prou cobert en aquesta comunitat
autònoma, cobrir aquest totalment abans d’entrar dins les
escoles infantils, que efectivament són desitjables, seria
desitjable que fos fàcil l’accés sobretot des del moment que la
dona s’incorpora al món de la feina, però en aquests moments
no hi ha diners suficients per poder fer front a aquesta despesa.

Quant a llibres de text, les beques, efectivament hi ha un
programa de beques del Govern espanyol, del ministeri, per a
famílies que tenguin una situació econòmica de (...) molt baixa;
per tant es poden acollir perfectament, encara que sigui
l’escolarització d’ESO i de primària, a la sol·licitud de beques
per cobrir la compra de llibres, o almenys una part, dels
pressuposts estatals.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passaríem, idò, debatudes totes aquestes esmenes, al
programa 422B, que tracta d’educació secundària, formació
professional i escoles oficials d’idiomes. Aquí es mantenen tres
esmenes: la 5112, la 5114 i la 5118. Es debatran conjuntament i
per a la seva defensa té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Son tres enmiendas que
tienen la misma finalidad, prácticamente, aunque están referidas
a una escuela de idiomas, como usted bien decía, a un
programa RAM, a un programa de reforma, ampliación y mejora.
La 5114 también con la finalidad de incrementar las inversiones
reales y la 5118 con el mismo objeto, pero referida a efectos de
educación secundaria. 

Creo que es importante que esta conselleria, que no invierte,
primero porque es una conselleria que no es inversora, en eso
estamos todos de acuerdo, es una conselleria con un gasto
corriente excepcional y que no se ha de criticar que el gasto
corriente esté por encima de otras muchas, -ésta está en torno
al 60% del gasto corriente- yo creo que esta conselleria, a pesar
de eso, tiene que hacer inversiones y, claro, lo que no es bueno
es que las inversiones de un año para otro bajen, no es bueno.
En consecuencia proponemos que se acepten estas enmiendas
para que se disminuyan otros gastos que consideramos
innecesarios en el capítulo de personal, que consideramos que
está excesivamente excedido, y que se disminuya el capítol 1
para mejorar las inversiones reales en centros docentes, que
falta hace; se ha hecho mucho pero hay que decir que en
Baleares los centros están en una situación penosa; se ha
mejorado pero esto es un camino de mejoras que ha de
continuar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons en
representació del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. Breument per oposar-nos primer de tot a aquestes
tres esmenes. Primer, que la reforma a les escoles oficials
d’idiomes dins els  pressuposts està contemplada; ja deim que
mai hi haurà prou diners per a aquest capítol, però ja està
prevista una actuació en aquest sentit. 

A les dues següents hi ha una cosa terrible, quan el
Reglament diu que les esmenes han d’estar equilibrades i el que
creix a un lloc ha de minvar a un altre perquè els doblers no es
multipliquen encara per clonació ni de forma biològica; per tant,
que per fer aquestes actuacions es rebaixi precisament el sou
dels  professors d’ESO i FP i Escola Oficial d’Idiomes en una
quantitat tan important com 500 i busques de milions de
pessetes ens sembla excessiu. Sembla que la intenció és bona,
però la intenció de minorar les quantitats que han de percebre
com a jornal el professorat de formació professional, d’ESO i de
l’ensenyament primari, en el seu cas, o de l’Escola Oficial
d’Idiomes, ens sembla que no està justificat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passaríem, idò, a continuació... De totes maneres, si m’ho
permeten, aquesta presidència disposaria un breu recés de cinc
minuts i tornaríem a continuació, abans de passar al següent
programa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Tocava parlar del programa 422C, que
és educació especial. Aquí es manté una esmena, que és la
5106. Per al debat i la defensa d’aquesta esmena té la paraula el
diputat del Partit Popular Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Creo que la motivación está
muy clara: es incrementar la cuantía de las subvenciones a
familias, que nos parece escasa, y por tanto lo que hacemos es,
de una partida de gastos de inversiones inmateriales, 64000,
pues detraemos 8 millones de pesetas y de otra de gasto
corriente del capítulo 2, 10 millones. Con eso incrementamos las
subvenciones en 18 millones que pensamos que estarían más
acordes con las intenciones del programa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Per ajudar les famílies que tenen aquesta creu de tenir un
membre o un fill amb necessitats educatives especials,
l’actuació de la conselleria creim que és suficient però en dos
sentits. Primer de tot, perquè assigna els  recursos humans als
centres per atendre aquestes necessitats específiques, la qual
cosa significa ja una dedicació en diners important de
professors  de suport, i per una altra part aquestes famílies
tenen ajuts per altres cantons i altres administracions que
subvencionen les famílies, ja sigui per via tributària, ja sigui en
ajudes directes per ajudar-les a superar el trauma que suposa
infants amb necessitats educatives especials.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passarem, si no hi ha rèplica, al programa 422D, que són
ensenyaments  artístics. Aquí es mantenen dues esmenes, la
5094 i la 5185; aquesta darrera ha estat rectificada pel grup
proposant, el Grup Parlamentari Popular, en el sentit de
modificar-ne la quantitat: en lloc de 100 milions de pessetes han

de ser 200 milions de pessetes. Per al debat conjunt d’aquestes
dues esmenes té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré por la segunda, que es
más importante por la cuantía, de construir un conservatorio de
música en Ibiza; es una cosa muy sentida en las Pitiusas, es
muy reiterada esta petición; lamentablemente todavía eso no es
una realidad pero hay que empezar y, en consecuencia, nos
parece que hay que destinar en este presupuesto una cuantía
de esa importancia para construir ese conservatorio. ¿De dónde
detraemos el dinero?, pues de una partida en la que el conseller
tiene casi 400 millones de pesetas, 400 casi, para inversiones
inmateriales, que son salir en fotos la conselleria, el conseller,
los altos cargos, hacer programas de publicidad, y en
consecuencia nos parece que es muchísimo dinero, muchísimo
dinero, y lo que pensamos es que hay que disminuir la partida
y destinarla a otros fines, y ese fin, el conservatorio de música
en Ibiza, nos parece que es más importante que publicar
páginas de publicidad que, al final, poca gente lee.

La 5094 es una enmienda también de adición, de mejorar las
transferencias corrientes a los ayuntamientos que mantienen
escuelas de música. Son muchos, afortunadamente; no tantos
como quisiéramos porque no estamos en la comunidad
valenciana, pero son muchos ayuntamientos que tienen
escuelas de música, y las ayudas que reciben son muy escasas.
Como la competencia es de la comunidad autónoma,
convendría por tanto que estas personas que acuden a las
escuelas de música municipales, pues que estos centros estén
mejor dotados y se destine una cantidad que tampoco es
excesiva que son 10 millones de pesetas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Primer de tot demanaria al Sr. President que em digués si hi
ha hagut una modificació de quantitat a l’esmena 5185.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pons. Ho he rectificat: en lloc de 100 milions de
pessetes  han de ser 200 milions de pessetes, el que proposa
l’esmena 5185.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. El compromís que té el Govern de la construcció
d’aquest centre és clar i hi ha una cosa que és oportunitat. En
el moment que s’hagi de fer aquesta inversió es detrauran els
diners necessaris, però en aquests moments afrontar un
compromís  de 200 milions de pessetes per al pressupost del
2001 ens sembla que és difícil que pugui agafar aquest
compromís d’actuació aquest govern.
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Les inversions que hi ha hagut en formació de músics és un
pressupost, quant a la responsabilitat del Govern, que s’ha anat
incrementant any rere any, enguany s’ha incrementat sobre
l’any passat, i sobretot que es doni una subvenció als
ajuntaments o a famílies detraent de la Secretaria General
aquests  10 milions de pessetes dels sous dels funcionaris, ens
sembla altament perillós si volem que els funcionaris cobrin tot
l’any.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passaríem al programa 422E, educació compensatòria. En
aquest programa es manté una esmena, la 5107; per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que casi daría la
enmienda por defendida, pero la verdad es que la educación
compensatoria, que tiene muchos años ya de experiencia y que
aquí en España se inició de alguna forma por los años 80, creo
que la finalidad es clarísima: compensar aquellas dificultades en
origen, porque si en origen esas dificultades que los niños ya
llevan como handicap a los centros escolares no se corrigen,
pues es muy difícil que al final de la carrera académica, de ese
paso por la escuela, lleguen a la meta que deben llegar.

En España todos recordamos el programa de Barrio
Sésamo , un programa que veían los niños, que parecía que era
un programa para reírse, pero era un programa educativo hecho
en Estados Unidos para familias de chicanos, de hispanos en
general, de inmigrantes, porque era un programa muy
educativo, que en España pues, como digo, por desgracia
solamente se veía como eso, como un programa para que los
niños pasasen un tiempo ante el televisor. Educación
compensatoria siempre habrá que hacer porque las
desigualdades en origen -ya lo dijo Rousseau- son las que son
y eso hay que corregirlo, y nos parece que esta enmienda está
muy justificada, como digo, aunque no descarto que en el
pleno haga alguna arenga en este sentido, porque creo que la
educación compensatoria es muy precisa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sobre la necessitat coincidim, però sobre la manera
d’afrontar aquesta necessitat, l’actuació de la conselleria dins
el pressupost ordinari té previst i està funcionant professors de
reforç a les escoles segons les necessitats que tenen per fer
aquestes  actuacions d’educació compensatòria, i ens sembla
suficient, de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passaríem al programa 442F, educació permanent i a
distància no universitària. Aquí es mantenen dues esmenes del
Grup Parlamentari Popular, la 5092 i la 5096. Per defensar-les té
la paraula el diputat Sr. Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Las doy por defendidas porque creo
también que la motivación está muy clara y las doy por
defendidas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Quant a educació d’adults, està subjecta a una modificació
segurament legislativa i reorganització del que significa avui
l’educació permanent d’adults, que ja no és el que era en el
passat d’escoles d’alfabetització, sinó que hi ha necessitats
educatives permanents amb una situació social que normalment
es preveu que els ciutadans hauran de canviar -molts d’ells-
d’ocupació, no diré d’ofici però sí d’ocupació. I quant al català
per a estrangers ja es fa una actuació, que potser mai no hi ha
prou diners per a açò però que dins les possibilitats que té la
conselleria, ja té actuacions en el sentit d’apropar el català als
ciutadans estrangers residents en aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

Passam al programa 422G, tecnologies de la informació i la
comunicació a l’àmbit escolar. Aquí es manté una esmena, la
5115; per defensar-la té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente es una enmienda de
adición al programa de tecnologías de la información y de la
comunicación en la escuela. No voy a glosar la importancia de
las nuevas tecnologías en la educación, y creo que está muy
justificada porque realmente a veces se predica mucho y luego
pues se hace poco. Por otra parte es una parcela, es un área
donde continuamente las últimas novedades, cuando uno va a
comprarlas, si te demoras mucho en la compra las últimas
novedades ya no son novedades, ya son cosas obsoletas. En
consecuencia, la actualización continuada tanto de profesorado
como de material requiere que se esté al día, y en esto hace falta
dedicar más cuantía que la que figura en los presupuestos.

Como nosotros siempre hacemos, en este caso quitamos los
50 millones de pesetas en esa bolsa que 500 millones casi que
tiene el conseller para inversiones inmateriales, propaganda,
cartelitos, trípticos, dípticos, y nos parece que son muchos
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millones para que..., innecesarios a nuestro juicio. Hay que
mantener algunos, evidentemente, porque alguna cantidad
habrá que hacer para estas cosas, pero no esa cantidad tan
exagerada que hay en los presupuestos, y vale más comprar,
por ejemplo, cien ordenadores buenos a 500.000 pesetas, que
hacer páginas de prensa de publicidad que no sirven para nada.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Dins la mesura de les possibilitats la conselleria ja té un
programa d’actuació conegut amb el nom de Xarxipèlag amb la
intenció que totes les escoles, tots els centres educatius que hi
ha en aquestes illes no tan sols estiguin proveïts d’aquestes
màquines que faran possible la interconnexió entre elles, cosa
desitjable; és un problema de pressupost, òbviament, no tant
de comprar els aparells, que cada vegada són més barats, sinó
també que hi hagi uns programes que siguin compatibles per
posar en comunicació per fer una xarxa en què estiguin
enganxades totes  les escoles. Per tant és un programa que ja
està començat i no creim que sigui necessari tudar o minvar les
possibilitats d’edició que una conselleria d’Educació i Cultura
té necessitat de fer, no tan sols les fotografies, que no sé si se
les fa, però supòs que no, del conseller responsable d’aquests
programes, sinó que la divulgació, l’edició de material és
important si és que vol cobrir la missió que té assignada, no tan
sols quant a les escoles, sinó també la divulgació de cultura i
llengua que té compromesa aquesta actuació de la conselleria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Si no hi ha rèplica passarem al programa 423A, beques i
ajuts. Aquí es manté una esmena, la 5093; per a la seva defensa
té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

La damos por defendida, Sr. Presidente, creo que está muy
clara en la motivación lo que intentamos, que es incrementar las
becas y las ayudas que destina la conselleria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons, en
representació del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, s’ha anat augmentant dins les possibilitats que té
pressupostàries  la conselleria, per a l’any 2001 s’ha augmentat
la quantitat dedicada a beques, que els dos darrers anys s’han
augmentat, el 2000 es va augmentar damunt el 99, i el 2001
damunt el 2000. Creim que dins les possibilitats que hi ha és
suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Passam al programa 423b, serveis
complementaris a l’ensenyament. Aquí es mantenen quatre
esmenes: la 5110, la 5089, la 5090 i la 5121. Per debatre-les i
defensar-les conjuntament, té la paraula el Sr. Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, hablamos de
servicios complementarios a la educación, que son el comedor
y el transporte escolar, en el caso de nuestra comunidad. Nos
parece que las cuantías que están asignadas son insuficientes,
hay recortes año tras año en las ayudas a los servicios de
comedor y no pensamos que este año también tengan que
recortarse, sino todo lo contrario, por eso proponemos estas
enmiendas.

Además, hacemos una especial para aquellos centros que
tengan dificultades especiales de integración social y cultural.
Esta comunidad, afortunadamente, ha pasado de ser una
comunidad exportadora de personas, demográficamente, de ser
emigradora a ser inmigradora, y por tanto este es el presente,
pero es que el futuro también va por esa línea. Hay municipios
en los cuales hay especiales dificultades por el número, el
porcentaje determinado de personas que acuden a esos
municipios en busca de una vida mejor, como todos deseamos,
y hace falta ayudarles, ayudarles en esa integración; y por
tanto habrá centros también, aunque no es conveniente que
toda la población inmigrante se concentre en un solo centro
porque eso podría significar en fin, nos parece que no es
aceptable, bajo ningún punto de vista, pero podría significar,
como decía, una especie de gueto, nosotros pensamos que hay
centros que tienen dificultades o pueden tener dificultades en
ese sentido. Y también va destinada a intentar paliar al máximo
esa dificultad de integración, que se quiera o no se quiera
siempre existe, pero hay que paliar sus efectos; y queremos que
la conselleria haga un esfuerzo especial con una cuantía que
también, en el presupuesto de 63.000 millones de pesetas, pues
son 30 millones de pesetas, y que yo creo que sacarlo del
capítulo 2, del gasto corriente, y llevarlo a transferencias para
estos centros, no supondría un esfuerzo especial para la
conselleria.

Y luego, la 5121, pues de los conciertos de niveles de
enseñanza no obligatoria, en concreto de educación infantil 0-3
años. Aquí se hizo un esfuerzo especial en años pasados por
la concertación de la educación infantil de 3 a 6 años, esa
actuación política por un importe aproximado de 1.500 millones
de pesetas fue seguido por otras comunidades, fuimos la
primera en España, y otras comunidades lo han hecho. Yo creo
que ahora el paso siguiente es continuar rebajando esa
actuación y empezar a intentar concertar los centros que se
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puedan de 0 a 3 años, y a eso destinamos una cuantía de 250
millones de pesetas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Tres coses. Primer de tot els centres amb necessitats
especials ja tenen mesures que cobreixen, si no totalment,
bastant la situació d’aquests alumnes, amb un professor per
cada tres meitats, o amb els tallers de llengua que ja funcionen
a la majoria d’instituts.

S’ha incrementat el nombre de menjadors escolars, segons
les necessitats que hi ha a cada indret. Està previst que se
n’obrin més, però també hi ha d’haver una voluntat per part de
famílies i de consells escolars que creguin que és necessària
l’obertura d’aquest servei. La voluntat és d’atendre totes les
peticions que hi hagi, no per imposició de la conselleria, sinó
que ha de ser negociat amb els pares, segons la situació de
cadascun dels pobles i tenint en compte que ja hi ha una
atenció quant a beques per a menjadors per a les famílies que
no poden subvenir a aquesta necessitat.

Els crèdits per a transports escolars han augmentat. També
hem de tenir en compte que hi ha una regulació estatal damunt
el transport escolar i que en certa manera s’ha de respectar.

I quant a l’educació infantil de 0 a 3 anys, no és la mateixa
que la de 3 a 6 que ja es va afrontar en anys passats, és una
despesa per fer front a 0 a 3 anys tal vegada és el tram
d’educació que representa més despesa, per la condició mateixa
dels alumnes, de 0 a 3 anys, que necessiten molta més atenció
física en aquest cas i d’alimentació en alguns casos, i per donar
aquest servei amb certes garanties em referiré a arguments que
ja han estat dits dins aquesta comissió, que hi ha unes
prioritats i primer de tot sembla que s’ha de fer front al tram de
l’ensenyament obligatori. En tot cas, per fer front a la despesa
d’escoles infantils significaria, segons el nostre criteri, una
renegociació i un redimensionament dels diners transferits pel
Govern central, del Govern espanyol, i renegociar la valoració
de la transferència de les competències d’educació a la
comunitat autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Passaríem al programa 423c,
suport  a altres activitats escolars. S’hi manté l’esmena 5091. Per
a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Dicen en tono de humos, yo
creo que con bastante ironía, que el progreso consiste en que
hace treinta años el cabeza de familia trabajaba, sólo él, y
sacaba la familia adelante; y que ahora el progreso consiste en
que trabajan los dos, matrimonios, los cónyuges, y que a duras
penas consiguen sacar adelante una prole que es bastante

inferior en número a la de años pasados. Pero bien, dicho esto,
lo cierto es que hay familias que por esa necesidad de la vida y
de trabajar los dos, necesitan que sus hijos acudan a los
centros docentes, pero ¿qué sucede? Pues que los centros
docentes abren a unas  horas que no son las horas del trabajo;
a nadie, o muy pocos son aquellos que acuden al trabajo a las
nueve de la mañana y muy pocos son, seguramente, los que
acaban a las cinco de la tarde y, por tanto, el horario escolar, el
destinado a la lectio, a la lección pues es el que es, pero las
necesidades de las familias son otras.

Y en esta situación, en los centros docentes la
administración tiene que dar alguna respuesta, no puede ser
que ponga una pesetilla el conseller en sus presupuestos para
una necesidad social en grandes municipios, sobre todo en
Palma de Mallorca, en municipios pequeños seguramente
menos porque hay otros hábitos de vida y no es tan difícil
encontrar soluciones; y a eso destinamos 20 millones de
pesetas. Si en 63.000 millones de pesetas que tiene la
conselleria, no es capaz de destinar a familias y a instituciones
sin ánimo de lucro, partida 4800 el subconcepto, para que
asociaciones de padres reciban esa cuantía y se amplíe el
horario de permanencia de alumnos en el centro, pero no para
estar allá solos, sino para hacer también alguna otra actividad,
creo que nos estamos equivocando.

Y por tanto, repito, espero que esta enmienda sea estudiada,
si no quieren que la baja se produzca en el capítulo 1, pues
estamos abiertos a cualquier otra sugerencia, pero nos parece
que el porvenir es éste. Y cada año habrá más dificultades,
porque cada vez más la mujer se incorpora al trabajo, es así, eso
es una realidad y eso no se puede olvidar, y a eso hay que
darle, a ese problema, una solución. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Coincidim amb l’anàlisi que fa el portaveu del Grup Popular,
i perquè quedi clar, si acceptàs que envers de ser una esmena
d’addició dins el mateix programa 123c, fos d’afectació a la
partida 4800, la votaríem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Demanaria al Sr. Jaén si accepta
aquesta transacció, diguem-ho així.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. La voluntad de nuestro grupo, lo
fundamental es que digo que se inicie esto, porque no
pensamos que con esto se va arreglar el problema, como
tampoco sé que el problema es tan fácil de resolver, pero al
menos que haya la voluntad; creo que esa posibilidad de
afectar da una voluntad de que así sea. Por tant, con mucho
gusto aceptamos la transacción.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò, Sr. Pons, podria explicar, perquè quedàs degudament
registrat.

EL SR. PONS I PONS:

Dins el mateix programa hi ha un subconcepte 4800, seria
afectar-lo amb la mateixa quantitat de 20 milions de pessetes, en
el sentit de l’esmena, sense desvirtuar l’esmena; seria: en lloc
de donar de baixa els 20 milions de pessetes al subconcepte
12001, que fos al 48000, d’afectació, de la mateixa quantia. I si
el Sr. Jaén diu que l’accepta, per a nosaltres no hi ha cap
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Pons, queda entès el sentit de la seva
transacció, acceptada pel Grup Parlamentari Popular. I
passaríem al programam 452b, biblioteques. Aquí s’hi mantenen
dues esmenes la 5125 i la 5126. Per a la seva defensa, té la
paraula el diputat Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Realmente esta conselleria
más que de educación y de cultura es de educación, porque si
uno mira los presupuestos, como es normal, las cuantías
destinadas a educación superan el presupuesto y llegan al 90
y pico por ciento. La verdad es que cuando uno mira también
este programa y ve lo que se destina a estudios de trabajos
técnicos en la Biblioteca Pública de Palma y en la de Maó, pues
es una cuantía tan escasa que nos parece que habría que
incrementarla, y eso es lo que hacemos: 2 millones en Palma y
1 millón de pesetas en la de Maó; que es lo que hacemos con
esas dos enmiendas, realmente como digo, pues dan casi risa
en un presupuesto de la cuantía que estamos hablando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sentint-ho molt ens hem d’oposar, el pressupost de cultura,
efectivament, el dedicat a cultura no és mai prou, però en
aquest cas encara que s’hagi augmentat un poc cada any el
capítol dedicat a la compra de llibres o d’estudis dedicats a la
Biblioteca Pública de Palma i a la de Maó, en aquests moments
no creim que sigui bo pujar les quantitats dedicades a aquests
capítols. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Passarem al programa 453a,
museus. Aquí s’hi mantenen quatre esmenes: la 5127, 5128,
5162 i 5163. Per al debat i defensa d’aquestes esmenes, té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente,
continuamos con estudios y trabajos técnicos, en este caso
para el Museo de Eivissa y para el Museo de Mallorca, y
tenemos dos cuestiones  que ya se arrastran también de hace
mucho tiempo y que convendría, incluso por imperativo legal,
como está en la legislación nuestra a este particular, la
construcción de la Biblioteca Pública de la isla de Eivissa, es la
única isla que no tiene una biblioteca pública. Igual que en
Maó hay un único ayuntamiento que no tiene biblioteca
pública municipal, pues en la isla de Eivissa no hay una
biblioteca y convendría, en fin, que de esto se tomase nota y se
destinase, en principio, como digo, una cantidad de 15 millones
de pesetas, si es que ya ponemos unas enmiendas para ver si
ustedes las aprueban, para que se inicie esta construcción.

Y de idéntica forma, en Formentera también, construcción
de un museo por importe de 50 millones.

Y ¿qué hacemos nosotros con estas cuestiones? Pues,
hombre, nos parece que ese paso hay que darlo, estamos
abiertos también, como antes decía, a que se puedan
transaccionar las enmiendas, no los importes, pero las
enmiendas aquí se transaccionan en los subconceptos que
consideren oportunos, pero los importes nos parece que están
muy ajustados, empezar en Eivissa con 15 millones, como digo,
y en Formentera con 50.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Bé, el tema dels estudis i treballs d’Eivissa i del Museu de
Mallorca en certa manera tenen la mateixa resposta, votació
contrària, i la mateixa resposta que hem donat quan es referia
als estudis de la Biblioteca Pública de Palma i de Maó.

En el cas de la construcció de la biblioteca pública a Eivissa,
si no estic equivocat hi ha una moció, que fou aprovada per
unanimitat en el plenari d’aquesta santa casa, i anava dirigida
en el sentit de firmar un conveni amb el Govern d’Espanya, amb
el Govern central i el Govern d’aquestes illes amb un 50%.
Aquest acord que es va produir en el plenari d’aquest
Parlament s’ha comunicat al ministeri, al Govern central, s’ha fet
la petició i està pendent de contesta. En el moment que es
produeixi, òbviament hauran de sortir les quantitats necessàries
per dotar aquesta biblioteca, que té dret la ciutat d’Eivissa, està
en les mateixes condicions que les de Mallorca i Menorca.
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En el cas del museu de Formentera la voluntat és de
construcció, de donar una resposta, però que no pot ser en
aquests  moments; en el futur serà una qüestió de veure, de
possibilitats pressupostàries. Però de moment definir el que és
el museu, quin és el museu que hi pot haver a Formentera és
prioritari abans de comprometre qualsevol quantitat. La política
de museus passa primer de tot per una definició política, però
no és una acumulació de peces, no importa de l’any, sinó que
hi ha una discussió prèvia que en aquests moments no està feta
ni està definit; ens sembla excessiu afrontar la creació d’un
museu sense primer de tot haver discutit la part primera, que és
una part tal vegada política o tècnica de veure quin tipus de
museu seria possible a Formentera.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Al programa 455a, promoció,
difusió i serveis de cultura, s’hi mantenen l’esmena 5136,
respecte de la qual el grup proposant, el Grup Parlamentari
Popular, ha substituït la paraula “ple” de la motivació per la
paraula “pla”, i també s’hi mantenen les esmenes 5137, 5129,
5130, 5131, 5135, 5140, 5165, 5166 i 5186. Es debatran
conjuntament totes aquestes esmenes i per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Son enmiendas cuya
motivación se expresa de forma muy clara, muy concreta y que
por tanto las damos por defendidas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, no seré breu, perquè hi ha coses que, no es tracta que les
esmenes no siguin assenyades, es tracta de decidir a veure com
hem de gastar els diners per fer front a aquestes peticions.
Aleshores, primer de tot, elaboració d’una enquesta d’usos i
hàbits culturals, que fou discutida ja dins comissió, i que
oferiríem una transacció reduint l’import a 2 milions de
pessetes, no a 1000 pessetes, no obrir una quantitat, sinó una
quantitat suficient per almanco demostrar la voluntat de donar
una contestació positiva a aquesta enquesta dels hàbits
culturals de la població.

Segona, a l’esmena 5135, de projecció exterior de la cultura
de les Illes Balears, perdó, l’acceptaríem. És una afectació sobre
el subconcepte 64000.

A l’esmena de l’addició i publicació de tots els béns
d’interès cultural de la nostra comunitat, fent una referència o
definint a veure quins són els  que estan aprovats, etc., també
la votaríem favorablement.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Pons, pot indicar el número de l’esmena que és?

EL SR. PONS I PONS:

5166. És a dir, a la 5137, elaboració d’una enquesta d’usos
i hàbits culturals, oferim una transacció reduint la quantitat a 2
milions de pessetes; la 5135, projecció exterior de la cultura de
les Illes Balears, s’acceptaria. La 5166, addició i publicació dels
béns d’interès culturals, també l’acceptaríem en els mateixos
termes en què està redactada.

L’elaboració del pla de protecció del patrimoni històric, de
titularitat del Govern, ja s’està començant, tenint en compte que
encara no està fet l’inventari del patrimoni de la comunitat
autònoma; quan estigui acabat, una segona fase estaria dirigida
en aquest sentit. No creim que l’ajut al Consell de Menorca per
a les excavacions a la Torre d’En Galmés o el programa de
difusió del patrimoni històric a les escoles, que ja es fa qualque
cosa; o un arxiu d’imatge i so així, sense més, amb una quantitat
que a nosaltres ens sembla que només és testimonial, etc., les
votaríem, o l’exposició itinerant per a les Illes Balears, les
votaríem en contra; igual que els fons bibliogràfics per a
biblioteques municipals.

Em sembla que acabava amb 5166 el bloc o no?

EL SR. PRESIDENT:

No, acabava a la 5186.

EL SR. PONS I PONS:

Ah, 86. Igual que l’adquisició d’immobles per a centres
d’activitats a ajuntaments amb convenis a ajuntaments, és
entrar dins un parany, perquè no hi hauria cap garantia de
poder respondre positivament de les peticions dels 60 i
busques  d’ajuntaments, i d’aquests 60 segurament la meitat
que no tenen centres per a activitats que s’hi volguessin acollir
per tant, la votarem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Intentaré resumir les seves
propostes, que són acceptar a la 5137 una transacció de 2
milions de pessetes; i acceptar íntegrament les esmenes 5135 i
la 5166. La resta serien rebutjades. Per tant, donaré la paraula al
Sr. Jaén.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, de momento lo que
procede, por nuestra parte, es aceptar la transacción. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Queda clar el debat de les esmenes
a aquest programa. I passaríem al 455b, planificació lingüística
i normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears. Aquí
s’hi mantenen les esmenes 5187, 5189, 5132, 5133, 5134, 5139,
5141, la motivació de la qual fou rectificada pel grup proposant
en el sentit de substituir-la tota pel text següent: “Afectar una
partida per a l’elaboració d’un programa didàctic amb suport
informàtic que permeti l’aprenentatge de la nostra llengua”; i
també s’hi manté l’esmena 5188. Per al debat conjunt de totes
aquestes  esmenes i la seva, té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La primera enmienda hace
referencia a un apoyo a las televisiones locales que tengan su
programación en lengua catalana. El Gobierno viene hablando
de un nuevo modelo audiovisual, por desgracia aquí no
estamos en Estados Unidos cuya Constitución, en su enmienda
segunda, prohibe que el Estado tenga medios públicos de
difusión, periódicos o televisiones o radios, pero en fin, aquí no
estamos en Estados Unidos y por tanto no tenemos esa suerte
y veremos a ver qué pasa con ese modelo audiovisual que el
Gobierno quiere hacer. De todas formas esto va destinado,
como digo, a las televisiones privadas.

Las otras enmiendas hacen también referencia, como no, al
programa de normalización lingüística y ayuda, en definitiva, a
consejos insulares, ayuntamientos y algunas afectaciones de
partidas a actividades concretas. Asimismo, la 5139, pues hay
una referencia de afectación de una partida para programación
radiofónica y televisiva para residentes ingleses y alemanes.

Con esto damos por defendidas las enmiendas. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Donaré la paraula al Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Si no fos molta molèstia, hi ha una
modificació, em sembla, de l’esmena 5141.

EL SR. PRESIDENT:

La repetiré, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És en el sentit de substituir el text pel següent text: “Afectar
una partida per a l’elaboració d’un programa didàctic, amb
suport  informàtic, que permeti l’aprenentatge de la nostra
llengua”.

EL SR. PONS I PONS:

Ah, exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Repetesc, és l’esmena 5141.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, és un canvi de situació de dues paraules, perquè si no,
l’interessant seria el programa informàtic envers de ser el
programa didàctic. Hi ha una intenció clara en el canvi.

Bé, estam amb moltes d’elles d’acord, però hauríem de fer
uns matisos. Primer: la 5132, donar suport a la xarxa d’assessors
lingüístics dels consells insulars, es podria acceptar en la seva
literalitat. Igual que fomentar les modalitats lingüístiques
insulars, la unitat de la llengua no significa unitat de pronuncia
i que els girs que s’utilitzen no solament a cada una de les illes,
sinó també als pobles, no signifiquen una minusvaloració de la
llengua, sinó que formen part de la riquesa de qualsevol
llengua; no n’hi ha cap de llengua en el món que tengui
aquestes  categories que no admeti les diferències que hi ha
segons els indrets allà on es parla.

L’esmena 5139, essent una intenció claríssima degut al
nombre d’anglesos i d’alemanys que viuen en aquestes illes,
com que la comunitat autònoma no té ni ràdio ni té televisió
significaria entrar dins negociacions amb les empreses
privades, que sí tenen aquests mitjans. Per tant, per manifestar
la voluntat d’intentar, faríem una transacció i oferiríem posar 1
milió de pessetes per començar a veure què és possible fer. Jo
crec que els 10 milions de pessetes és manifestar una voluntat,
però que no es té en compte la quantificació quan es vol donar
una contestació positiva a aquesta qüestió. Per manifestar que
sí, però que en aquests moments una transacció seria afectar 1
milió de pessetes per a aquests programes de ràdio i televisió
per a anglesos i alemanys.

I la 5141, per a l’elaboració del programa didàctic informàtic,
amb aquests canvis fins i tot que s’han fet, que li dóna sentit a
aquesta esmena, l’acceptaríem íntegrament.

L’ajut a la Fundació del Teatre Principal de Maó, quan
encara no se sap molt bé quina és la programació de les
intencions de l’Ajuntament de Maó, o l’estudi de la toponímia
menor de les illes o el material de normalització lingüística als
ajuntaments o suport a televisions en llengua catalana les
votarem negativament. Gràcies, Sr. President.

Per tant, per resumir, seria: a la 5132, votar-la favorablement.
La 5133, votar-la favorablement. A la 5139 oferir una transacció
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a 1 milió de pessetes. La 5141, votar-la favorablement amb les
modificacions que ha introduït assenyadament el portaveu del
Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Donaré la paraula al Sr. Jaén per veure si
accepta la transacció a l’esmena 5139 que ha proposat el Sr.
Pons.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acepto gustosamente, agradezco el interés del Grupo
Socialista y de los grupos que apoyan al Gobierno en general
de estas enmiendas, y le agradezco, como digo, esa aprobación
que ha anunciado que hará en el momento de la votación. Pero
yo quiero llamar un poco la atención sobre la enmienda que
discutimos de la transacción, 5139. Hablamos de programación
radiofónica y televisiva, ¿alguien puede creer que con 1 millón
de pesetas, que son seis páginas de un diario, seis páginas,
aproximadamente, en algunos no llegarán ni a seis, pueden ser
cinco, una página de un diario, se puede hacer un programa
para residentes ingleses y alemanes? Con 1 millón de pesetas,
eso se lo lleva un programa solo. Es decir, yo no quiero que, me
sabría muy mal que se interpretara que tomamos el pelo a
alguien con esta enmienda; 10 millones ya es una cosa, si
solamente fuere para radio y en plan experimental y no sé qué
y pusiésemos algo aquí sí, pero yo quiero llamar la atención de
que la cantidad que se propone, ese millón de pesetas para
hacer radio y televisión, bueno, pensarán que estamos locos
aquí.

En fin, no es desmerecer la transacción, que agradezco, pero
nosotros no podemos transaccionar eso en 1 millón de pesetas,
no puede ser. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, efectivament, i és una bogeria pensar que amb 1
milió de pessetes es dóna resposta i és una bogeria menor, però
no deixa de ser bogeria creure que amb 10 milions de pessetes
també es fa; amb 10 milions de pessetes si així dit
tranquil·lament programes de ràdio i televisió per a anglesos i
alemanys, tampoc es fa amb 10 milions de pessetes. Per tant,
seria una bogeria menor, però no deixa de ser una bogeria.

Quin és el sentit de posar 1 milió de pessetes, en principi?
Dit així, d’una forma generalista, afectar una partida per a
programació radiofònicotelevisiva per a residents anglesos i
alemanys sense més, convendria dir a veure quins són els
programes o quin tipus d’emissions s’han de fer, no és donar
el noticiari només en anglès i alemany, cosa que ja es fa, si no
estic equivocat, a qualque emissora pública, centre públic; es
tractaria de més cosa i sobretot relacionat amb totes i
cadascuna de les illes; que primer de tot hi hagi una despesa a
fer a la definició de veure quin tipus de programació, la

possibilitat que no sigui subvencionada directament o
únicament per la comunitat autònoma de les Illes Balears; veure
les possibilitats o quina seria la receptivitat en els residents a
emissions d’aquest tipus, creim que són prèvies abans d’un
compromís d’obrir emissions específiques per a anglesos i
alemanys sense definir res més.

Per tant, efectivament, 1 milió de pessetes potser que no
cobreixi aquesta intenció, que tampoc no la cobreixen 10
milions de pessetes. La manifestació d’una voluntat d’atracar-
nos al problema per veure quin és. Quins serien els tipus
d’emissions que més tendrien la satisfacció d’aquests
residents, quin és el tipus d’informació que s’ha de donar en
aquests  espais televisius i radiofònics i després veure si som
capaços d’assumir la despesa que açò suposaria, tenint en
compte que comunitat autònoma encara no té aclarit si és
possible tenir un espai propi, aprofitant altres mitjans, privats,
òbviament, per difondre no solament la cultura, sinó notícies en
la nostra llengua i les notícies que es motiven en aquestes illes.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Jaén, vol intervenir?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No, Sr. Presidente. Agradezco mucho el esfuerzo del Sr.
Pons para convencernos de esa maravilla de transacción que
nos proponen, pero nosotros el sentido del ridículo lo tenemos
muy acentuado y no queremos caer en él. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Entenc que no s’accepta la transacció, per
tant es manifesta la voluntat de no acceptar aquesta esmena per
part del Grup Parlamentari Socialista. Per tant, passaríem idò al
programa 456a, arts escèniques. Aquí s’hi manté l’esmena 5138
i per al debat i defensa d’aquesta esmena don la paraula al Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La damos por defendida, el
portavoz del Grupo Socialista también ya lo ha hecho en su
anterior intervención y nada, ultimamos con esto
afortunadamente el tiempo que nos habíamos propuesto, pues
la defensa de la sección 13, y nada y acabamos la sección.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons? No fa
falta.
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EL SR. PONS I PONS:

Sembla que s’inaugurarà el Teatre el mes de juny de l’any
que ve; pensem que dins el 2002 estigui definit el patronat, la
seva composició i les possibilitats d’aquest Govern de
participar en aquest patronatge.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Si els pareix, podríem fer la Secció
14, que és hisenda i pressuposts, que només hi ha dues
esmenes presentades i així, probablement, arribaríem al temps
de votació.

A la Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, totes
les esmenes que es mantenen són del Grup Parlamentari
Popular. Al programa 612a, planificació i ordenació de la
política econòmica, s’hi mantenen la 5169, perdonin, la 5159 i la
5160. Per al debat conjunt i defensa d’aquestes dues esmenes,
té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Popular Sra.
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Són dues esmenes molt senzilles i molt clares, per un import
aproximat de les dues de 300 milions de pessetes, i és perquè
entre la Secció 21 i la Secció 14 consideram que hi ha una
duplicitat de programes. Són dues conselleries que tenen
competències en unes mateixes matèries, que duen endavant
programes d’estadística i anàlisi de conjuntura econòmica i les
dues duen endavant programes de planificació i ordenació de
la política econòmica. Des del Grup Popular consideram que
això pot dur a disfuncions, pot provocar ineficàcies entre les
distintes conselleries de l’administració, i per això consideram
que seria molt més correcte que tots aquests programes de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria passassin a la
Conselleria d’Hisenda. I per això plantejam aquestes dues
esmenes, que dos programes de la conselleria del Sr. Sampol
passin a la Conselleria d’Hisenda del Sr. Mesquida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Té la paraula, en representació
del Grup Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Efectivamente estas dos
enmiendas proponen una reorganización de lo que es el
Gobierno a un determinado nivel, una opción política distinta
de la que se utiliza en la actualidad, igualmente respetable, pero
que en este momento no se comparte por el Gobierno. Y lo que
nos tenemos que plantear en esta situación es si las facultades
del Parlamento, a la hora de establecer enmiendas a los
presupuestos, pueden llegar hasta el punto de establecer cuál
debe de ser o cómo debe el Gobierno de autoorganizarse;
consideramos que la facultad que tiene este Parlamento de
control del Gobierno no puede llegar en virtud de una lógica
separación de poderes a inmiscuirse en lo que es la capacidad

de autoorganización del propio Gobierno por orden del
Presidente del mismo, cosa que se ha hecho a través de los
instrumentos legales oportunos, a través de dos órdenes del
Presidente del Gobierno en esta comunidad autónoma, se ha
organizado el Gobierno como ha parecido la manera más
correcta. ¿Puede el Parlamento decirle que esa facultad de
autoorganización debe de ser sustituida por la voluntad del
Parlamento? Parece difícil de pensar y parece que lo más lógico,
desde un punto de vista del derecho político, es considerar que
las facultades de autoorganización de un gobierno no pueden
verse limitadas por la opinión del Parlamento, con
independencia de que su actuación política esté sometida a
todos los mecanismos de control que marca la ley.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Donaré la paraula a la Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Convendria dir-li al Sr.
Diéguez que aquesta recepta que ens dóna aquí en aquesta
comissió des que nosaltres, des de l’oposició no és correcte
que plantegem modificacions dels programes ni de
l’organització del Govern en aquest moment del pacte de
progrés, doncs seria bo, si està tan convençut d’això, que els
darrers anys el seu grup, el Grup Socialista, plantejava a l’hora
de fer els pressuposts un munt d’esmenes respecte a suprimir
conselleries, respecte a suprimir o posar de bell nou noves
direccions generals. Si això és el que pensa vostè ara,
convendria que, fa dos, tres, quatre, cinc anys, haguessin
aplicat vostès, quan estaven a l’oposició, aquest mateix criteri.
Nosaltres creim que en aquests moments, el Partit Popular, des
de l’oposició, hem de poder defensar i plantejar amb les nostres
esmenes aquella organització que consideram més oportuna
perquè els pressuposts de l'any 2001, les partides
pressupostàries, les despeses que es duen endavant, tenguin
els  millors rendiments possibles per als ciutadans d'aquesta
comunitat i en aquest moment pensam que entre el Sr.
Mesquida i el Sr. Sampol hi pot haver disfuncions, fan
programes, fan estudis sobre les mateixes matèries i poden
sortir resultats distints, i això pot dur a embullar i a una doble
despesa que no és bona per als ciutadans d'aquesta comunitat.

A posta plantejam aquestes dues esmenes molt senzilles,
però que són molt clares i seria molt bo que s'acceptassin per
part seva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Debatudes, idò, aquestes esmenes, hauríem acabat també
amb la Secció 14, pens que no és procedent passar a la Secció
15, ho deixaríem, atès l'hora que és, i, en tot cas, demanaria als
grups parlamentaris, als portaveus, si podríem començar les
votacions, s'havien anunciat a les 13,30 i, per tant, faltarien 5
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minuts, però si hi som tots, per aquesta presidència optaríem
per començar les votacions.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començaríem la votació. 

Votarem l'articulat del Projecte de llei 4494, en primer lloc
votarem les esmenes 4980 i 4993. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra. Per tant, rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Rebutjades. Al títol del Projecte de llei i als articles 1, 2 i 3 no
s'hi han presentat esmenes. Votarem conjuntament ...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de l'article 1.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, votarem separadament l'article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar conjuntament els articles 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra? No n'hi deu haver, abstencions tampoc.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 4 hi ha les esmenes 4978, 4977 i 4979. Si ningú no
demana votació separada, les votarem conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queden rebutjades per 8 vots a a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l'article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar els articles 5, 6 i 7, que no s'hi han
presentat esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovats per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 8 s'ha debatut l'esmena 4982.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'article 8 de ... Digui, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de l'apartat 1 de l'article 8.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Votarem separadament l'apartat 1 de l'article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passarem a votació la resta de l'article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 9 s'ha debatut l'esmena 4983, la posam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l'article 9 de l'informa de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 abstencions, cap vot en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

A l'article 10 s'ha debatut l'esmena 4984 de modificació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de ... Digui, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de l'apartat 2 de l'article 10.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primerament l'apartat 2 de l'article 20 de l'informe de
Ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar la resta de l'articulat, la resta dels apartats
de l'article 10 de l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 11 s'han debatut les esmenes 4985 i 4986.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar, conjuntament si no es demana el contrari,
l'article 11 de l'informe de Ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar els articles conjuntament, si no es demana
el contrari, ... digui, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de l'apartat 4 de l'article 12.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem inicialment l'apartat 4 de l'article 12, i després farem
la resta de l'article i la resta dels articles proposats.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovat per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta de l'article 12 i conjuntament els
articles 13, 14 i 15 de l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovats per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Es manté l'esmena 4995 d'addició d'una nova disposició
addicional. Votació de l'esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Les disposicions addicionals primera i segona no tenen
esmenes, les votarem conjuntament.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició addicional tercera s'ha debatut l'esmena 4989
de modificació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició addicional tercera de l'informe
de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovada per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició addicional quarta, s'ha debatut l'esmena
4990, passarem a votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició addicional cinquena s'ha retirat l'esmena que
hi havia ...

Perdó, té raó, Sr. Lletrat. Hem de votar la disposició
addicional quarta de l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votar la disposició addicional cinquena,
s'hi ha retirat una esmena, però la disposició s'ha de votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. A la disposició addicional sisena no hi ha esmenes,
per tant la passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovada per 9 vots  a favor, cap en contra i 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:
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A la disposició addicional setena s'hi ha debatut l'esmena
4992, votació d'aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara la disposició addicional setena de l'informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovada amb 9 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara, directament, la disposició derogatòria de
l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem les disposicions finals primera i segona, i
l'exposició de motius. 

Digui, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de l'exposició de motius.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, votarem inicialment les disposicions finals primera
i segona. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l'exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per 9 vots a favor, cap en contra i 8
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Amb això hem acabat les votacions de l'articulat del projecte
de llei. Passarem ara a la votació de les diferents seccions, ho
farem, si els  grups parlamentaris els sembla bé, conjuntament,
a tots els seus apartats.

Passaríem a votació conjunta totes les esmenes de la secció
11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

A la secció 12 propòs la votació separada de les esmenes
5018, amb la transacció incorporada i acceptada pel grup
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proposant, i la 5021, que ho farem separadament, que han estat
acceptades pels grups que donen suport al Govern. Per tant,
votarem aquestes dues esmenes inicialment,

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votam la resta de les esmenes presentades a la secció 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queden rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A la secció 13, farem votació separada, repetiré les esmenes
que s'han acceptat per part de tots els grups que serien la 5091,
al programa 423c, amb l'afectació que s'ha esmentat aquí al
programa 48.000, les esmenes 5137, 5135 i 5166 al programa
455a, una d'elles la 5137 amb la transacció de 2 milions de
pessetes, i també les esmenes 5132, 5133 i 5141 del programa
455b. Faríem votació separada d'aquestes esmenes a la secció
13, Educació i Cultura.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta de les esmenes, amb la menció que
la 5085 havia estat retirada, tal com s'ha anunciat. Per tant, la
resta de les esmenes passaríem a votar-les ara mateix.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la secció 14, Hisenda i Pressuposts. S'hi han
presentat 2 esmenes, 5159 i 5160 que ja han estat debatudes.
Votació d'aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, acabades les votacions, quedaríem
emplaçats per tornar a reunir la comissió a les 16,30 de
l'horabaixa.

Moltes gràcies.
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