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que és de totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme, i secció 81,
ens públic Institut Balear de Promoció del Turisme. 

Hi ha dues esmenes, la 4113 a la secció 12, i la 4118 a la
secció 81, que es defensaran conjuntament per part del Grup
Popular. Té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Confii que
l'interès que aquest debat suscita en aquesta cambra, que no és
evidentment el més alt quant a nombre d'assistència, no ho sigui
quant a la importància que tots atribuïm al sector econòmic que
representa aquesta secció número 12 del Govern, la del turisme,
perquè estic convençut que tots els grups parlamentaris li
atribueixen la importància que sense cap dubte té. I nosaltres,
com a Grup Parlamentari Popular li donam aquesta importància,
i de fet en el moment en què vàrem poder conèixer quins eren
aquests pressuposts per l'any 2000 en matèria turística, tres eren
les preguntes importants que ens varen venir al cap: Primera,
com són els primers pressuposts del nou mil•leni en relació al
turisme; segon, com són els primers pressuposts del pacte
d'esquerres en relació al turisme; i tercer, com són els
pressuposts més elevats de la història de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació al turisme.

La veritat, i m'han de permetre un poc la ironia parlamentària,
és que en relació amb els nous pressuposts del nou mil•leni,
aquests no són, ni molt manco, uns pressuposts quant a turisme
imaginatius, innovadors, creim que tot el contrari, són uns
pressuposts continuïstes, uns pressuposts que poc aporten a
aquesta xifra màgica de l'any 2000, poc aporten en definitiva a
aquesta imaginació, a aquest caràcter innovador que abans
esmentava.

Quant a aquests primers pressuposts del pacte d'esquerres, el
mateix que he dit abans, no són diferents, no són distints als
anteriors, no hi ha una diferència substancial en relació a la
política que es venia duent fins ara.

I quant a la tercera pregunta, com són aquests pressuposts de
turisme dins aquest conjunt dels pressuposts més elevats de la
història de la comunitat autònoma, la veritat és que el panorama
és vertaderament desencoratjador. El pressupost conjunt de la
comunitat autònoma de les Illes Balears puja, s'incrementa; els
pressuposts dedicats al sector turístic davallen. L'any 1999 es
destinaven prop de 4.200 milions de pessetes a la secció 12; a
l'any 2000, per primera vegada en molts d'anys es baixa, es romp
aquest ritme de creixement dels pressuposts, i es passa a 3.837
milions; i en la secció 81, en el que fa referència a l'Ibatur, es
manté també per primera vegada durant els darrers anys el ritme
de creixement, es romp aquest ritme de creixement i es mantenen
en 1.700 milions de l'any passat. 

Per què doncs, si deim que són continuïstes, presentam una
esmena a la totalitat? Jo crec que la primera reflexió que hem fet
és suficient per justificar aquesta esmena a la totalitat. Nosaltres
entenem que no és de rebut, no creim que sigui convenient que

dins un creixement dels pressuposts sigui el sector turístic
precisament l'únic que no creix quant a magnitud
pressupostària. La pròpia lectura de la memòria de la secció
12 posa en evidència la importància del sector turístic en el
conjunt de l'economia d'aquesta comunitat autònoma de les
Illes Balears, i posa en evidència també la necessitat que des
de l'Administració pública es duguin a terme polítiques
decidides i fermes per garantir el funcionament correcte i
competitiu de la nostra principal indústria. Si el pressupost
és l'eina per excel•lència de desenvolupament d'una política
d'un govern, sense cap dubte que les xifres no responen a
aquesta inquietud i a aquest desig expressat a la pròpia
memòria dels pressuposts. Això només pot suposar dues
coses: una primera seria la poca sensibilitat del nou Govern
en relació al turisme; la segona, i ho dic en to carinyós, Sr.
Conseller, el poc pes que vostè ha pogut tenir en la
negociació d'aquests pressuposts. Jo estic convençut que el
Sr. Mesquida donaria molta més importància a aquests
pressuposts, però estic convençut que el joc dels grups
parlamentaris que seuen en aquests bancs del Govern han
impedit, per un joc de martingales, per un joc de repartiment
de poder, que turisme hagi estat la principal perjudicada en
aquest disseny pressupostari.

Però no només és la disminució pressupostària el que ens
preocupa. Ens preocupa també el fet que podríem justificar
aquesta esmena a la totalitat amb un recurs molt fàcil i molt
simple, que és anar als diaris de sessions de les discussions
de pressuposts anteriors. Sr. Conseller, senyores i senyors
diputats, vostès han presentat uns pressuposts amb una
memòria i unes partides pressupostàries pràcticament
idèntiques a les dels anys anteriors; un pressuposts i unes
partides pressupostàries que sistemàticament eren rebutjades
pels grups abans de l'oposició, avui en el Govern. No entenc
com vostès podien abans la tornada d'aquests pressuposts,
el rebuig d'aquests pressuposts de la secció de turisme, i que
avui els presentin pràcticament idèntics quant a memòria i
quant a partides pressupostàries; això sí, com he dit abans,
amb unes rebaixes vertaderament considerables, i això que
encara no hem arribat al mes de gener.

Però quins són bàsicament els temes que ens preocupen
i que s'han vist afectats per aquestes disminucions o
rebaixes pressupostàries? En primer lloc nosaltres creim -ho
vàrem dir la setmana passada discutint de la
desestacionalització turística- que hi havia un pla important
impulsat per l'anterior govern, secundat pels ajuntaments i
pel propi sector turístic, que era el Pla d'embelliment 2, el
pla d'embelliment que feia referència a la inversió en
infraestructures turístiques a les zones turístiques per poder
captar turisme de temporada mitja i baixa. Nosaltres
esperàvem que el Govern hagués estat sensible a aquests
plans d'embelliment i que hagués continuat aquesta política,
política que on veim reflectida en els pressuposts per a l'any
2000. En comissió i també en plenari hem interpel•lat el
conseller, demanant-li per la continuació d'aquests plans,
plans que a l'eina pressupostària de l'any 2000 no hi són, i
que creim que és una equivocació, creim que és un error, i
que en qualsevol cas esperem que en anys successius es
puguin continuar.

El mateix quant a la promoció. El pressupost d'Ibatur,
com deia abans, ha anat creixent durant els darrers anys,
amb un ritme no vull dir que important, però almanco amb
un ritme sostingut, i per primera vegada es mantenen en els
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1.700 milions, vostè em podrà contestar que 1.700 milions són
poc o molts en funció com s'utilitzin. Evidentment això és un
debat que si vostè vol qualque dia el podem dir. Ja el vàrem
pràcticament encetar la setmana passada, però entenem que en
qualsevol cas 1.700 milions de pessetes, aquesta congelació
pressupostària dins un conjunt dels pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma que pugen, és un magre favor a la indústria
turística, és una manca de sensibilitat per part d'aquest govern i
dels grups que li donen suport, i que justifiquen sobradament el
fet que el nostre grup esmeni a la totalitat aquests pressuposts.

Dins aquest capítol de promoció naturalment vàrem fer
referència també la setmana passada a tots els temes de
desestacionalització. Difícilment es pot fer feina dins aquest
camp, és ver, com vàrem dir, que efectivament és la societat en
el seu conjunt la que ha de treballar dins aquest camp de la
promoció quant a desestacionalització; però també és cert que
l'administració pública, l'administració autonòmica en aquest cas,
ha d'estar devora aquesta societat, devora aquest sector,
impulsant polítiques actives, i que difícilment es pot dur això
endavant si els pressuposts es congelen, com és el cas d'aquest
pressupost de l'any 2000.

Ens preocupa també el tema de formació. Per primera vegada
també en aquests darrers anys es produeix una congelació
pressupostària de les partides que van destinades a l'Escola
d'Hostaleria, amb 335 milions de pessetes, les mateixes que l'any
passat. Entenem que això tampoc no és positiu. Creim que si tots
pensam que al marge de l'ordenació turística i de la promoció hi
ha un camp important on fer-hi feina, que és el de la formació
professional dins el sector, entenem que no s'havia de rompre
aquest aspecte de creixement progressiu i anual quant a les
matèries de formació.

I finalment, i per acabar aquesta primera intervenció, ha
desaparegut una subvenció, la veritat és que era petita, jo diria
fins i tot que insignificant, però que tenia qualque cosa de nova,
d'original, en el que feia referència als 7 milions del centre
d'empreses innovadores, de projectes innovadors, que feien
referència a projectes que poguessin qualque referència a la
millora de la qualitat turística, en la lluita contra l'estacionalitat
turística, i aquesta partida que estava pressupostada l'any passat
en 7 milions, ha quedat enguany pràcticament suprimida.

Són un conjunt de qüestions que afegides al fet que no estam
davant cap pressuposts innovadors ni originals, justifiquen
aquesta esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que uns
pressuposts no es poden analitzar únicament des del punt de
vista de les xifres, és important, indubtablement, però s'ha
d'analitzar dins el conjunt del que és tot el pressupost
general de la comunitat; i pot ser que no siguin innovadors
quant a xifres, però sí que pretenem que la política turística
que permetin desenvolupar aquests pressuposts sigui
innovadora quant a canvis.

El primer canvi que nosaltres entenem que hem de fer és
quant a propiciar un model de política d'un
desenvolupament de caràcter sostenible. És a dir, hem de
tancar una política pròpia d'un model desenvolupista, i hem
d'anar a una política que sigui més sostenible. I això per tant
implica una feina no només de la Conselleria de Turisme,
sinó que implica una feina de tots els pressuposts, de tots les
altres conselleries, del Govern en general. I en aquest sentit
nosaltres creim que és important no només les xifres dels
pressuposts, sinó mesures que s'han pres, com és la creació
d'una comissió interdepartamental, on ens permet fer arribar
totes les inquietuds de la Conselleria de Turisme i del món
del turisme a altres conselleries, on ens permet fer polítiques
conjuntes, i on ens permet donar prioritats en funció del que
és el motor de l'economia d'aquestes illes; comissió
interdepartamental que s'ha reunit ja, i ha arribat a una sèrie
de conclusions, la primera acció va ser proposar la compra
d'uns espais naturals, per anar creant aquesta xarxa d'espais
naturals que nosaltres creim que és bàsica per complementar
l'oferta que en aquest moment tenim. També s'ha decidit
crear grans espectacles de caràcter cultural cap a l'any 2001,
a fi que es puguin comercialitzar dins els mercats
estrangers, i per això amb aquesta antelació, perquè puguem
tenir per primera vegada una comercialització d'aquests
productes i venguin visitants únicament i expressament a
gaudir d'aquesta oferta.

Però també és canviar uns altres elements, és canviar la
política, com deia, d'una política desenvolupista a una
política més sostenible, és canviar el model que s'ha basat
els darrers anys de creixement, sobretot en el sector
immobiliari, per un model més equilibrat, i on les polítiques
de cadascuna de les conselleries s'han d'anar sumant. Per
tant, jo crec que el pressupost d'aquest govern en matèria de
turisme s'ha de contemplar des d'aquesta perspectiva, s'ha de
passar del que ha estat un boom de la construcció a una
política que respecti més la cultura d'aquestes illes, que
respecti el medi ambient, que respecti el territori, i que
respecti sobretot les empreses que estan aquí; i no que
aquestes empreses vegin una competència de cada dia més
grossa dins el sector immobiliari. I per fer això, si nosaltres
volem fer un model distint, i hem d'aturar diguem aquesta
forma de creixement que teníem, hem de ser solidaris amb
altres conselleries i amb altres aspectes de la política
d'aquesta comunitat. I hem de ser solidaris, i en aquest sentit
de ser solidaris efectivament el pressupost de turisme és un
pressupost (...). Som solidaris, però hem creat els àmbits de
cooperació. Som solidaris amb altres conselleries, i aquí per
ventura discrep, o m'agradaria discrepar, quant a no he
tengut pes suficient dins el Govern, i li voldria dir que per
ventura ha estat tot el contrari, m'han dit "ja que ets el més
vell del Govern i és la conselleria que representa el sector
productiu més d'això, has de ser més solidari que els altres",
i en certa manera hem d'articular fórmules perquè els
recursos que vagin a aquesta conselleria siguin recursos que
no només venguin de pressuposts, sinó que venguin d'altres
fonts de finançament. I aquí està dins la llei
d'acompanyament un fons turístic perquè sigui el receptor
d'un futur impost turístic, però també està la feina de
comissió mixta amb l'Administració central per dur recursos
més importants del que es duien els altres anys per poder
multiplicar aquest pressupost.
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Per tant, aquesta seria l'explicació i el marc on es veuen
aquests pressuposts: coordinació i anar a cercar recursos fora del
que són els pressuposts.

Però si entram ja detingudament en el pressupost, també
hauríem de dir que no és la diferència tan grossa, perquè si
miram el capítol 1 augmenta, el capítol 2 augmenta en un 10%,
el capítol 4 en un 4%, i el capítol 6, d'inversions, augmenta en un
50% en relació al pressupost de l'any passat. Quin és el capítol
que baixa, en un 29%? El capítol que baixa és el que fa
referència al Pla Mirall, en què les obres ja estan executades, i
que per tant aquí sí que hi ha una justificació tècnica que el
pressupost de fet baixa, perquè hi ha unes partides que es varen
executar. I en aquest moments, una vegada executades, no són
necessàries.

En relació a la desestacionalització, ja vàrem tenir un debat,
que jo crec que va ser interessant, l'altre dia. Li tornaria a dir en
relació al debat, que jo em vaig quedar amb una espina clavada,
perquè jo no li volia fer jocs malabars, sinó que aquests dies
també he estat mirant quines eren les xifres que teníem, i ho he
fet no per semestres, sinó per temporada alta, temporada baixa i
temporada mitja; i es dóna la circumstància que comparant el 98-
99, el creixement de la temporada alta ha estat un 0,5%, el
creixement de la temporada mitja, no ha crescut, i la temporada
baixa ha disminuït en un 5% quant a participació dins el conjunt.
Per tant, jo em mantenc en la idea que li explicava l'altre dia, que
el que hem de canviar és el model. I hem de passar d'un model
desenvolupista a un model molt més equilibrat, com li deia ara
mateix.

Efectivament, perquè aquest model sigui eficaç és necessari,
com vostè deia, jo li agraesc moltíssim el seu interès, formació,
i efectivament li accept que l'Escola d'Hostaleria es manté en la
partida corresponent; però també li he de dir que la formació no
només l'ha de fer l'Escola d'Hostaleria. A vegades se li han donat
massa responsabilitats, i per tant el que s'ha de veure és d'una
forma integral. L'Escola d'Hostaleria ha d'estar a la senyera del
que ha de ser una formació, però la formació dins el sector
turístic ha d'anar molt més enllà del que és l'Escola d'Hostaleria,
ha de ser una aplicació de tot el que és el sistema de formació
que pot tenir aquesta comunitat.

De totes maneres nosaltres a dins l'Escola d'Hostaleria també
hem cuidat que els recursos s'aprofitin molt més del que s'estan
aprofitant, o entenem que s'estaven aprofitant. Nosaltres entenem
que l'eficàcia d'un sistema de formació és que compleixi els
objectius per als quals s'ha creat. Els objectius per als quals s'ha
creat són que el sistema productiu, les empreses, puguin recollir
d'aquest sistema de formació les persones formades
adequadament i per a aquells llocs de feina que són necessaris.
I posam molt d'interès i molta il•lusió que el Consell de Direcció
de l'Escola d'Hostaleria per primera vegada tendrà a dins
diferents professionals lligats al sector, i també professionals
lligats a sindicats.

Per tant, ja li dic que crec que haurem de posar molta més
importància i molt més l'accent en el sistema de cooperació entre
les conselleries i els sistemes de col•laboració amb els sectors
implicats que les xifres simples. I li repetesc que les xifres
simples disminueixen perquè ha disminuït un capítol 7 en què ja
no li fa necessària una actuació en el Pla Mirall. El Pla Mirall
està executat, i per tant en aquests moments el que ens fa és
baixar el pressupost global de la Conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no
he dit, Sr. Conseller, que el pressupost no fos innovador
quant a xifres, li he dit que ho era, innovador quant a xifres.
Per primera vegada davallen els pressuposts de la
Conselleria de Turisme. Li he dit que no eren innovadors
quant a polítiques, que per això no feia falta aquest canvi.
Vostè ha agafat la memòria literal de la Conselleria de
Turisme del pressupost de l'any 99 i l'ha calcada a l'any
2000. L'únic que ha passat, és que quan han hagut de
distribuir el pastís li han pegat la tisorada a vostè, i s'ha
quedat amb la mateixa memòria, amb les mateixes partides
nominals, però menys doblers. Això és el que jo he dit. Però
sí que són nous quant a xifres, perquè per primera vegada no
es dóna importància al sector turístic, i se li davallen les
partides pressupostàries.

Miri, vostè em parla que aquí hi ha una nova visió, que
és la del desenvolupament sostenible. Supòs que deu fer
referència a Medi Ambient, on també han davallat els
pressuposts, Sr. Conseller. El Sr. González Ortea tendrà
ocasió d'explicar-li. Resulta que els pressuposts han davallat
a Turisme i a Medi Ambient. Vostè on deu fer el
desenvolupament sostenible? A Sanitat, a Cultura, a
carreteres? On el fa? I no em vengui el desenvolupament
sostenible com un èxit d'aquest govern, que duim molts
d'anys de Govern del Partit Popular, pioners a tota Espanya
i a tota Europa en plans d'ordenació de l'oferta turística, en
lleis d'espais naturals, en decrets Cladera, del qual vostè
formava part del Govern quan es feren, li hem de
reconèixer; en depuració d'aigües residuals, en embelliment
de zones turístiques, que han contribuït de bon de veres a
aquest desenvolupament sostenible, que vostè ara es vol
proclamar aquí com el seu capdavanter. I això no, Sr.
Conseller, fa molts d'anys que feim feina en aquest sentit.

Ha parlat de compra de finques, i n'haurem de parlar.
N'haurem de parlar, perquè ens interessarà saber en el seu
moment quin procediment s'ha seguit, si hi ha hagut
concursos públics per adquirir aquestes finques. Però serà
una cosa que vendrà més endavant. Amb el temps n'haurem
de parlar, d'aquest tema. No es preocupi, que en parlarem,
i de valent.

Em parla del fons turístic, de la famosa senalleta del Sr.
Antich, que de moment l'únic que han fet ha estat vendre-la
per tot, però de realitat, zero. I no em parli del fons turístic
de l'any 2000, perquè estan cansats el Sr. Mesquida i vostè
de parlar-nos de dia 1 de gener del 2001. Per l'any 2000, que
són els pressuposts que discutim avui aquí, vostè zero
pessetes de fons turístic, zero pessetes, amb la qual cosa els
seus pressuposts, ni amb fons ni sense podrà justificar que
els ha davallat, que vostès per primera vegada en la història
d'aquesta comunitat autònoma el germà pobre d'aquest
govern. Vostè diu que és el germà vell, que ha estat solidari.
No, vostè és el germà pobre, que no ha tengut força per
defensar els interessos d'aquesta indústria turística. I vostè
passa a la història avui per ser això, el primer conseller que
ha vist com li davallen els pressuposts de la Conselleria de
Turisme.

Em vol tornar a fer jocs malabars de
desestacionalització? Miri, vostè ho digui com vulgui, fa
una sèrie d'anys als mesos de gener, febrer, març, octubre,
novembre, desembre, no venia la gent, i ara vénen; i vostè
em diu que hem davallat els percentatges. Sr. Alomar, miri,



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 16 / fascicle 2 / 21 i 22 de desembre del 1999 621

no hi ha pitjor cec que el que no hi vol veure. Vostè vagi cap a
les zones turístiques, que m'imagín que hi va, i veurà com en els
darrers anys els mesos d'hivern estan funcionant, no tot el que
voldríem, és cert; però el que també m'ha de reconèixer vostè és
que hi ha hagut uns increments, i vostè me'ls disfressa, me'ls
junta, me'ls posa per un costat, per l'altre, i em diu que resulta
que ha davallat. No m'ho explic, perquè jo procur més o manco
informar-me, mirar de veure com funciona la indústria turística
en temporada baixa, i estic convençut que ningú mínimament
responsable i mínimament coherent podrà dir que hi ha hagut una
lluita contra l'estacionalitat turística que poc a poc s'ha anat
guanyant. No del tot, és cert, i precisament per això el vàrem
interpel•lar, i precisament per això el volem ajudar, i volem
contribuir perquè aquesta lluita continuï plena d'èxits.

Em parla de la formació, i m'ha fet dues referències: primera,
que la formació no només és Escola d'Hostaleria; però és que, Sr.
Conseller, vostè no té altres partides que no siguin les de l'Escola
d'Hostaleria en formació. Digui'm on té aquestes altres partides
que al marge de l'Escola d'Hostaleria podran contribuir a millorar
la formació dels nostres professionals del sector turístic. Jo no les
he trobades, per ventura és que no ho he llegit amb tota la
suficiència i amb tota l'atenció que això requeria, però no les he
trobades; només he vist les de l'Escola d'Hostaleria.

I el que ja no és de rebut, Sr. Conseller, és que vostè em digui
que en formació i en Escola d'Hostaleria el que volen és escoltar
el sector. Escoltar el sector, jo supòs que només les deuen tenir
allà per pintar la monea, perquè quan el sector li ha demanat a
vostè una cosa, vostè no li ha fet ni punyetero cas. El sector li va
demanar que mantengués un gran professional a l'Escola
d'Hostaleria, el Sr. Macià Llebrers, això és l'únic que segurament
li ha demanat el sector durant els seus quatre mesos de conseller,
i vostè se l'ha carregat, vostè ha fet que un gran professional, que
no tenia colors polítics, que lluitava per la formació dels nostres
professionals, i que el sector, que tampoc no té colors polítics, li
demanava que el mantengués, vostè el va destituir del seu càrrec,
i per això vostè vol tenir el sector representat, per no fer-li cas?
Per això no fa falta que el tengui representat, perquè en qualsevol
cas és evident que vostè ni els escolta ni els fa la mínima atenció
a les seves demandes i a les seves reclamacions.

Insistesc, Sr. Conseller, és una llàstima, és una vertadera
llàstima que per primera vegada a una comunitat autònoma com
aquesta, on es juguen el futur de moltes famílies, l'administració
turística, dins un conjunt pressupostari d'increment, d'augment de
totes o pràcticament totes les conselleries, la Conselleria de
Turisme es vegi en el trist paper de no només congelar quant a
Ibatur les seves partides pressupostàries, sinó, el que és pitjor
encara, en el conjunt de la seva secció veure com li rebaixen el
pressupost. I ja li dic, Sr. Conseller, que esperem que això no
sigui una tònica generalitzada d'aquests anys de Govern que ens
esperen amb el pacte d'esquerres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat. Jo crec que el que aquest govern fa
és una mica més que escoltar el sector. Aquest govern fa
quelcom que no s'havia fet fins ara, que és que el sector i els

professionals participen en els òrgans de direcció de
l'Escola, participen en els òrgans de direcció d'Ibatur, i
participen en la presa de decisions. Això és qualque cosa
més que escoltar, això és un canvi de política radical en
relació a la seva. Aquest govern no només pretén fer això,
sinó que pretén en temes de formació transformar el local
que tenim a Can Picafort en una escola d'hostaleria,
conjuntament amb el sector, i aquest govern també pretén
fer un sistema de formació amb el sector i amb les altres
esferes del camp de la formació, cosa que no havien fet fins
ara.

Però parlant de si tenim pes o no tenim pes dins el
Consell de Govern, a mi no em preocupa tenir pes o no tenir
pes, a mi em preocupa que els dos exemples que vostè m'ha
tret, que és medi ambient i turisme, quan anam a mirar
quines són les modificacions que s'han fet durant l'any 99 de
crèdit a les dues conselleries, totes dues han baixat. Varen
partir d'un pressupost inicial, però el pressupost real tots
sabem que en el cas de Medi Ambient és un 16% més baix;
i en el cas de Turisme, la modificació de crèdit inicial, sense
comptar aquelles partides que se'n varen anar a qüestions
que no tenien res a veure amb el turisme, és de 693 milions
de pessetes menys. Això és el que quan analitzes el
pressupost es veu realment. Per tant, la modificació és la
voluntat que s'expressa aquí és una voluntat de fer una
política, com li deia, compartida, una política de
coordinació, indubtablement no anar a rebaixar les partides,
com varen fer vostès, de segons quines conselleries, sinó tot
al contrari, deixar partides obertes perquè es puguin anar
ampliant, com li deia, bé a través dels recursos propis, que
aniran destinats al fons turístic, o bé dels recursos d'altres
administracions que també aniran destinats als mateixos
objectius, que és la rehabilitació integral de les zones
turístiques, i la recuperació i posar en valor els espais
naturals.

Jo crec que vostè està entestat que la política nostra és
continuïsta. Si això vol dir que l'aplaudeix, li agraesc, però
si el que és, és un joc de paraules, miri's bé les xifres, i
veurà com no ho és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir i no
hagin intervengut per fixar posicions? Sra. Vadell, del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El nostre grup evidentment rebutjarà l'esmena a la
totalitat, i com a comentari dir que si el Partit Popular
considera que són uns pressuposts continuïstes, com a
mínim haurien d'aplaudir la iniciativa del conseller d'haver
fet uns pressuposts que segueixen una herència deixada per
ells a les passades legislatures. Nosaltres no creim això
mateix, i per això mateix donam suport a la política
reflectida en aquests pressuposts, sobretot perquè hi ha tres
blocs clarament diferenciats en els quals incideix aquest
pressupost, un d'ells és la formació, la formació mitjançant
l'Escola d'Hostaleria i el Centre d'Investigacions de
Tecnologies Turístiques que també tendrà un fort impuls a
la formació, igualment també amb un increment, la dotació
pressupostària, de la residència de Can Picafort.

Un altre extrem importantíssim amb el qual nosaltres, ja
just per això, crec que ja mereixeria el nostre suport, són les
mesures que estan pensades de cara a la desestacionalització
de l'oferta turística. Justament es pensa en la creació d'una
xarxa d'espais naturals, mitjançant la compra de finques, i
no només la creació d'aquesta xarxa d'espais naturals amb
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la compra de finques, sinó també de col•laboració amb altres
institucions com són els consells per millorar aquests espais.

Llavors també hi ha un fort impuls en la recuperació de zones
turístiques degradades i també una altra partida pressupostària
per a l'esponjament de zones turístiques saturades. Això, així
mateix, amb 480 milions de pessetes, es pot fer alguna cosa.

També hi ha una voluntat decidida en la recuperació del
patrimoni històric i cultural de les nostres illes.

A part d'aquestes mesures de desestacionalització, també hi
ha un altre punt important que és la millora de la qualitat, el
control dels establiments també hi ha una dotació pressupostària
que contribuirà a la millora del control d'aquests establiments
sobretot aquells que han quedat obsolets o que no han complit les
normes d'adequació dictades per aquest govern. I també hi ha uns
recursos importants destinats a inspecció.

Quant al manteniment del pressupost per Ibatur, és ver que no
augmenta enguany però hem de tenir en compte que mirant els
pressuposts de l'any passat, Ibatur era com un cul de sac -i
perdonin l'expressió-, on hi cabia de tot, totes aquelles
subvencions, totes aquelles activitats i aquelles altres coses que
no cabien dins cap conselleria o si qualque conselleria ja havia
acabat els seus recursos, Ibatur era qui tapava el forat i és allà on
anaven a parar totes les coses que no cabien enlloc més. Creim
que aquests arguments són suficients com per rebutjar aquesta
esmena a la totalitat que ha presentat el Grup Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. El Sr. Marí i Serra, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Crec que
després del debat entre el Sr. Conseller i el portaveu del Partit
Popular, ja ha quedat quasi tot dit, i poca cosa més hi podem
afegir.

Així i tot, des del Grup Parlamentari Socialista, hem de dir
que de tot el que s'ha dit, en una de les poques coses en què
podem estar d'acord, en part, amb el Partit Popular, és que a
nosaltres també ens agradaria que la Conselleria de Turisme per
la seva importància i pel pes específic que té a l'economia de les
nostres illes, tengués més pressupost, però no és veritat que hagi
perdut el pes que vostè diu, Sr. Flaquer.

Voler criticar aquest pressupost per una lleu disminució
respecte del pressupost anterior, disminució, a més a més
justificada, tal com ha dit el Sr. Conseller, pel nou enfocament de
la política turística i per la finalització d'alguns projectes del Pla
Mirall i del segon Pla d'embelliment, per tant, no es pot dir que
hi ha una disminució real de les inversions d'aquest pressupost.
A més a més, si tenim en compte que la Conselleria de Turisme,

tal com ha quedat clar en el debat, ha començat una nova
política per implicar altres conselleries en els temes
turístics, voluntat de mostrada en la creació de la Comissió
Interdepartamental on hi participen les conselleries més
relacionades amb el turisme, i precisament per unificar
esforços i objectius, només per això ja no hauríem de parlar
de disminució de recursos, sinó tot el contrari, pensam que
això millora les inversions cap al sector turístic.

Així mateix, tal com ha dit reiteradament el Sr.
Conseller, es pretén canviar les relacions amb les altres
administracions i amb les associacions empresarials per tal
d'implicar-los d'una forma més directa en les polítiques
d'infraestructures i de promoció, això també ha de millorar
les inversions dins el sector.

Respecte de la formació, només dues paraules, en primer
lloc reiterar que amb aquest nou govern, el pes i la
responsabilitat de la formació la realitzarà la Direcció
General de Formació que pertany a la Conselleria de Treball
i, en segon lloc, que es tracta d'un tema que preocupa el
Govern i que, per tant, estam segurs que es farà tot el
possible per millorar la formació dels treballadors
d'hostaleria i d'altres sectors. Precisament, en aquest
aspecte, vostès no poden aixecar massa la bandera perquè
per poc que faci aquest govern, els superarà.

Quant a la desestacionalització, crec que també ha
quedat clar quina és la voluntat i els objectius d'aquest
govern i de la Conselleria de Turisme, es pretén dur a terme
una nova política d'infraestructures encaminades a afavorir
la desestacionalització, també aquest govern, tal com ha
assenyalat el Sr. Conseller, té previst destinar els recursos
necessaris per a la recuperació d'espais naturals i
patrimonials, així com donar un impuls a la divulgació dels
valors culturals de les nostres illes.

Així mateix, es vol impulsar la construcció de noves
instal•lacions esportives, per destinar-les a l'ús turístic, tot
això ha de significar un valor afegit a la nostra oferta i ha de
suposar una oferta alternativa al turisme de sol i platja, amb
el doble objectiu de millorar l'oferta de temporada mitjana
i baixa, així com omplir de contingut "Un hivern a
Mallorca", "Un hivern a Menorca" i "Un hivern a Eivissa i
Formentera".

Crec sincerament, senyores i senyors diputats del Partit
Popular, que amb el seu afany i la seva pressa per
desqualificar la política del govern del pacte de progrés,
s'han equivocat en presentar aquesta esmena a la totalitat.
Sota el nostre entendre, haurien d'haver deixat treballar
almenys un any aquest govern per veure com s'aplicaven
aquestes polítiques i quin resultat tenien, ja que es tracta
dels primers pressuposts del govern de la majoria de progrés
i, com és lògic, es tracta d'un pressupost amb nous objectius
caracteritzats per una nova forma de veure i entendre la
política turística de les nostres illes. Amb tots els respectes,
entenem, senyores i senyors diputats, que aquesta postura
hauria estat més correcta.

Quant a l'esmena a la totalitat de l'Ibatur, els he de dir el
mateix que fa un moment, crec que han fet massa via, i crec
que havíem d'haver esperat a veure els resultats d'aquest
primer pressupost del pacte de progrés, perquè el mateix
que ocorre en el tema de la política turística general, a
l'Ibatur se li pretén donar un nou enfocament, es vol
diversificar i especialitzar més la promoció i, sobretot,
preval la ferma voluntat de reforçar les campanyes de
promoció dirigides al turisme de la temporada baixa, només
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per això pensam que ja val la pena donar suport a aquest
pressupost.

Diuen vostès que el pressupost de l'IUbatur és insuficient,
estic d'acord que el pressupost de promoció sempre serà
insuficient, ja ho havia estat fins ara i ho serà en el futur. També
diuen que aquests pressuposts són inconcrets, miri, vostè, Sr.
Flaquer, sap molt bé que en matèria de promoció hi ha una part
que pot ser concreta, aquestes pressuposts concreten moltes
qüestions, però hi ha una part que no es pot concretar, ja que al
llarg d'un any es poden produir molts de canvis que s'han
d'atendre puntualment i això ho ha fet aquest pressupost.

Per tant, Sr. Diputat, li ho repetesc, insuficient, sí, però
esperam que eficients; inconcret, també, però només
l'estrictament necessari.

Finalment, senyores i senyors diputats del Partit Popular, els
demanaria que s'ho pensassin millor i que retirassin aquestes
dues esmenes a la totalitat a les seccions 12 i 81, i que donassin
un temps, com havia dit abans, que aquest nou govern pugui
aplicar la seva política turística i després, amb més deteniment,
criticar i analitzar els resultats si és necessari, si no, si no ho fan
així, ja li anticip al Grup Parlamentari Popular li votarem en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. 

Esgotat aquest debat, passam al debat núm. 5, debat de
globalitat que són la resta de les esmenes del debat núm. 4. Són
al programa 7511, Direcció i Serveis Generals de Turisme, les
4114, 4120, 4121, 22, 23, 24, 25, 26 i 27; i al programa 7513,
Promoció del Turisme, les 4119, de la secció 12, i les 4102, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 4110, 11, 12, 4115, 4116 i 4117 de la
secció 81. Per a la defensa conjunta de les esmenes, té la paraula
pel Grup Popular el Sr. Palau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A la vista
que sembla que no hem tengut èxit amb l'esmena a la totalitat i
atès que efectivament entenem que sí, que són uns pressuposts
continuïstes, però a pesar de tot això, no bastava que els
poguéssim donar la seva aprovació, i crec que malgrat siguin
continuïstes, s'ha de fer algun apedaçat, se'ls ha de posar algun
pegat.

Estam d'acord des del Grup Popular, no que s'hagi de fer un
nou model turístic per a les Illes Balears, sinó que s'ha de
continuar amb el model turístic que tenen les Illes Balears,
millorant-lo i intentar cada dia fer-lo més competitiu, donar més
qualitat, tenir més formació i, sense cap dubte, allargar la
temporada. I jo estic d'acord amb el que han dit tant el conseller
com alguns membres del pacte, que el turisme té un pes específic
molt important dins l'economia de les Illes Balears, ara és el
moment, en l'aprovació dels pressuposts, de donar-li el pes
específic que entenem nosaltres que ha de tenir, i el pes no és
altre o la importància no és altra, que el que figuri en aquests
pressuposts, ho ha dit el meu company Joan Flaquer, són els
pressuposts més baixos d'aquesta comunitat des de fa molt de
temps i són uns pressuposts que sota el nostre punt de vista no
són els ideals per perseguir la línia que havia dit abans.

I generalitzaré, perquè després passaré per alt, perquè el
temps no em permetrà analitzar totes les esmenes, generalitzaré
un poc. Primerament, temes de formació. Formació,
efectivament, nosaltres estam d'acord amb la formació, i record
que va ser precisament el grup Popular qui va posar en marxa
l'Escola d'Hostaleria, va millorar l'Escola de Turisme, però ens
trobam, en aquests moments, que precisament estam estancats,

i presentam una sèrie d'esmenes en el sentit de millorar tot
allò que nosaltres creim que amb aquests pressuposts no es
contempla. En primer lloc, presentam una esmena de 250
milions de pessetes per a la creació, millor dit, per a
l'edificació o per a l'edifici del nou Centre d'Investigacions
de Tecnologies Turístiques que com saben ja fa temps que
està en marxa i que té, crec, sota el nostre punt de vista,
molts bons resultats.

En formació, l'Escola d'Hostaleria, bé, aquesta escola
que, per cert, a part de Can Picafort, com ha dit el Sr.
Conseller, ha de tenir una extensió a Eivissa, una extensió
a Menorca, i fins i tot la d'Eivissa, Sr. Conseller, amb una
pregunta que li vaig fet jo a la seu d'aquest parlament no fa
gaire temps, em va dir que dia 5 de novembre estaria en
marxa, i ha plogut molt des de llavors, però no en sabem
res, no en sabem res, no sabem quan es posarà en marxa,
però així i tot, nosaltres proposàvem tres esmenes de millora
de l'Escola d'Hostaleria, tant la que té la seu a Mallorca, 50
milions de pessetes, la de Menorca, esperant que algun dia
es pugui obrir, 50 milions de pessetes més, i la d'Eivissa i
Formentera, també. No obstant, mentrestant creim que s'ha
de donar suport a totes aquelles persones que vulguin
formar-se en aquesta escola, siguin d'on siguin, i amb la
finalitat que els costos no siguin diferents amb motiu de ser
a una illa o a una altra, per a beques per a aquesta escola
d'Hostaleria, proposàvem una ajuda de 20 milions de
pessetes, quantitat igual a la que proposam perquè es puguin
impartir cursos de reciclatge i adaptació de les noves
tecnologies als treballadors de l'Escola de Turisme, vull dir,
del sector d'hostaleria. Jo crec que això són iniciatives que
d'alguna manera van encaminades a la formació del nostre
sector i crec que són esmenes que, d'alguna manera,
segurament, ens en podríem dur alguna sorpresa i
segurament veure-les aprovades totes, perquè crec que van
en la línia que hauria d'anar qualsevol programa polític sigui
del color que sigui.

També s'ha parlat aquí que hi ha unes quantitats per a
esponjament, però nosaltres les trobam insuficients o més bé
petites, presentam unes esmenes d'afectació que dediquen
100 milions de pessetes més a Menorca, 100 milions de
pessetes a Eivissa i Formentera, i 280 milions de pessetes a
l'illa de Mallorca. 

Tenim ja, per acabar, idò, seré molt curt, tenim una
esmena que precisament busca d'alguna manera l'augment
d'Ibatur, un augment que sembla que ha estat molt discutit
aquestes darreres dates, que fins i tot s'ha dit que del que es
tractava era d'optimitzar els recursos que hi ha, que
nosaltres hi estam d'acord, s'han d'optimitzar, una despesa
que diu que s'ha d'escoltar el sector, però jo, per exemple,
amb aquestes esmenes que presentam aquí, que són
convenis amb el Consell de Menorca, de Mallorca, amb els
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ajuntaments de les diferents illes, per al manteniment de platges,
per a promoció, convenis amb els diferents foments, voldria
deixar una pregunta a l'aire també, ja per acabar, perquè el temps
no em dóna per més, ja acab, Sr. President, la pregunta és: és que
el Govern quan dedicar partides del pressupost d'Ibatur, partides
que sota el nostre punt de vista no són més que compromisos
polítics que ha adquirit el pacte a diferents llocs, a diferents illes,
com poden ser arranjament de camins o arranjaments de
determinades instal•lacions esportives que no tenen res a veure
amb el que és la promoció de turisme, vostès creuen que això és
optimitzar els recursos d'Ibatur? Nosaltres entenem que els
recursos d'Ibatur són per a promoció, una altra cosa és que dins
el pressupost de la Conselleria de Turisme, es faci un altre pla
d'embelliment, es faci un pla mirall o es faci el que vostès li
vulguin dir, però, aquestes partides vostès no les han consultat
amb el sector, perquè també estic convençut que el sector, igual
que jo, hi està en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sr. Palau, n'hi aprovarem alguna de les esmenes que ha
presentat, el doble de les que aprovaren vostès, segons he vist, al
Diari de Sessions de l'any passat, havent-ne presentat algunes
menys que l'any passat, n'hi aprovarem el doble. Agafi nota, en
el programa 12, la 4126, que es tracta d'afectar 20 milions per a
beques de l'Escola d'Hostaleria, efectivament estaríem d'acord a
acceptar aquesta proposta. A la resta de la secció 12, pel que fa
referència a totes les esmenes, 4120, 21 i 22, que intenten
modificar el pressupost de l'Escola d'Hostaleria de Mallorca,
Menorca i Eivissa, entenem que ja tenim les partides
pressupostàries suficients dins la conselleria perquè aquestes
inversions es facin i, en algun cas, com és el cas d'Eivissa, ja
s'hagin fet, ara el que falta és que els programes de formació es
posin en marxa i que pugui ser una realitat com tots volem.

Quant a la 4127, hi ha una altra demanda de reciclatge i
adaptació de noves tecnologies per a treballadors, entenem que
això correspon precisament al consorci, a la direcció de l'Escola
d'Hostaleria fixar els programes i els programes d'estudis en
relació amb la mateixa escola. Dins aquesta secció també hi ha
una sèrie de distribució de sous per a esponjaments a les tres
illes, entenem que el Govern té una visió global dels projectes
que es puguin presentar per a esponjament i que el que es fa amb
aquesta distribució és ni més ni menys que territorialitzar unes
partides que en qualsevol cas lligarien, si acceptàssim aquestes
esmenes d'afectació, lligarien aquestes quantitats.

Passant a les altres, en relació a la secció 81 del programa
d'Ibatur, acceptarem l'esmena 4114, aquesta a què vostè ha fet
una especial referència, sobre el Centre d'Investigacions
Tecnològiques per al Turisme, perquè d'alguna manera el
conseller, en la seva compareixença a comissió, ja va fer una
referència a això, quan va dir que efectivament això ja estava
d'alguna manera afectat per a aquest concepte, aquests 250
milions, per tant, estaríem d'acord a acceptar això.

Quant a la resta, li volia fer un comentari general, perquè
vostè no m'ha explicat gaire totes les esmenes, en qualsevol cas,
jo he fet referència, he fet cas de la motivació, que no és gaire
extensa, a les esmenes que presenten, però bé, entenent una mica
el que volien dir, la filosofia, llavors jo pensava que aquí vostè
les defensaria una mica més, a les esmenes, però no és així, vostè
aprofita tot això per fer un debat sobre el turisme altra vegada,
fins i tot s'atreveix a dir que nosaltres hem de seguir el model
antic, el model antic del turisme i no marcar un nou model

turístic, en això sí que no ens posarem d'acord, l'antic model
ens ha dut un creixement desorbitat, un creixement sobretot
dins el sector immobiliari que crec que nosaltres, els grups
que donam suport al Govern i el mateix govern, no estam
disposats a acceptar.

En qualsevol cas, quant a les esmenes, la 4102, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 14 hem dit que l'acceptaríem, però
la 15, 16 i 17, clar, direm que no, per què?, perquè
correspon al consell d'Ibatur, del mateix institut balear, la
distribució dels pressuposts, dins aquest institut hi ha una
representació ampla del sector que ha de fer la distribució
pressupostària com toqui, perquè és que si no, a mi em fa la
impressió que si acceptàssim totes aquestes esmenes, el que
podia fer la conselleria o aquest govern seria suprimir el
propi institut, i dir, bé,  repartim els sous entre patronats,
entre foments de turisme de les diferents illes, entre les
platges d'Escorca i Es Trenc, en la desestacionalització de
les Illes, en els ajuntaments, en els consells de les Illes, per
tant, tal vegada no importaria tenir aquest institut. Els
programes que aprovi aquest institut hauran d'estar
presentats per les diferents entitats que vulguin tenir accés
a aquestes sous i des d'aquí, així com s'ha vengut fent fins
ara, aconseguir fer que els fons arribin als programes
concrets que es vulguin realitzar, perquè, si no, el que
podríem fer seria senzillament eliminar-lo i no fer tot això
que feim aquí. Per tant, en fi, això és tot el que volia dir. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Ribas. He de fer una pregunta al grup
que dóna suport al Govern, l'esmena a la Direcció General
de Serveis i Turisme, 4126, també serà acceptada o no.

Bé. Sí, sí, 4114 i 4126. Moltes gràcies.

Esgotat aquest debat, vull manifestar als diputats
presents, perquè puguin informar si veuen els absents, que
les votacions d'aquest debat no seran abans de les 20 hores
i 15 minuts d'avui vespre, per al seu coneixement i dels
absents.

Passam al debat núm. 6, que també és de globalitat,
secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
agrupació dels programes 4221, Sistemes i Plans Educatius,
4222, Ensenyaments Universitaris i 4511, Direcció i Serveis
Generals de Cultura. Hi ha esmenes al subprograma 422101
d'Ensenyaments no universitaris, núm. 4188, 89, 90, 91,
4193, 94, 95, 4198, 4199, 4201, 4202, 4204, 4205, 4207, 08,
09, 10, 11, 12, 13 i 4258. Al subprograma 422106,
Formació Musical, hi ha les esmenes 4197 i 4256. Al
subprograma 422107, Activitats Complementàries
d'Educació, hi ha les esmenes 4192 i 4203. Al programa
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4222, Ensenyament Universitari, hi ha les esmenes 4200 i 4206.
Al programa 4511, Direcció i Serveis Generals de Cultura,
Educació i Esports, hi ha les esmenes 4215, 4272, 4297, 98, 99,
4321, 4322 i 4323. Per a la defensa conjunta de les esmenes, té
la paraula el Grup Popular, per cinc minuts. Sr. Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero hacer una referencia
de carácter formal, que no tiene mayor importancia, que es que
este programa también se denomina "y de deportes", y en esta
conselleria, evidentemente no hay deportes, esto es una
transcripción, ya lo dijimos en la ponencia, mimética de los
presupuestos del 99, que ha permanecido ahí, y que al menos
quede constancia de que los deportes no están en la Conselleria
de Educación y Cultura.

Bueno, pues, me corresponde este debate de globalidad en
estos cinco minutos que espero, como siempre, que sean
generosos y que, por tanto, voy a hacer una intervención de
globalidad. Me disculparán loas señoras y señores diputados si
no hago específicamente referencia a algunas enmiendas, que yo
creo que están explicadas en la motivación, en la escueta
motivación que figura en la parte inferior de la página donde se
contienen las enmiendas, y aprovecharé para hacer algunas
reflexiones de porqué hacemos estas enmiendas, porque son
estas enmiendas y no otras, y me detendré en algunas que yo
creo que tienen especial interés sobre todo porque son nuevas y
nunca se habían presentado a unos presupuestos.

El presidente acaba de leer los programas y los subprogramas
a los cuales van referidas y yo obvio, por tanto, cualquier
referencia a los mismos, bien es verdad que, como un poco de
rondón, se ha colado el programa 4511, Dirección y Servicios
Generales de Cultura, que más bien estaría encardinado en el
debate siguiente y no en éste que exclusivamente se refiere a
educación, pero yo, como me gusta ser obediente a las cuestiones
que la presidencia expone, con mucho gusto también me referiré
a ello.

Por tanto, yo creo que convendría hacer algunas
consideraciones que explicarían la intencionalidad de nuestro
grupo, que no está suficientemente explicitada en las enmiendas,
en la motivación que convendría ahondar en las mismas.

La primera cuestión es por qué no hemos presentado una
enmienda a la totalidad, ésa es la primera cuestión, cómo no lo
hemos hecho. Yo creo que en general estamos en una sección
presupuestaria sobre la cual tenemos discrepancias en la política
educativa, ya las hemos tenido, algunas de cierto interés, como
en el caso de los conciertos, y otras que ya se aventuran en
principio en el anteproyecto del gobierno que hacen referencia al
desarrollo normativo que en alguna ocasión tendremos que
discutir, cuando entren los proyectos de ley aquí, en la Cámara.

La segunda consideración es que, a pesar de esa cuantía
importantísima, unos 60.000 millones de pesetas,
aproximadamente, de la sección 13, y sobre todo con un
incremento importante en educación, pues la verdad es que eso
es un hecho positivo, y ese hecho positivo, bueno es reconocerlo,
también es un hecho de carácter general que se viene
produciendo allá donde hay presupuestos de cualquier
naturaleza, los presupuestos generales del Estado, por ejemplo,

año tras año vienen incrementado las cuantías en materia de
educación.

Esa observación que hago antes de positiva, requiere
muchos matices, y a ellos debo también referirme. El
programa de enseñanza no universitaria se incrementa
respecto del año 99 en unos 7.000 millones de pesetas
aproximadamente, el 60% de esa cuantía corresponde al
capítulo 1, el capítulo 2 se incrementa en un 5%, y el resto
se distribuye en el capítulo 4, transferencias corrientes y en
inversiones, a capítulo 6. Esto llega al 20%, el incremento
de las inversiones mientras que el gasto corriente sube más
de un 80%. Eso es la realidad cuando se analizan los
presupuestos.

Esta emisión positiva que antes apuntaba sigue
mermándose cuando o moderándose cuando todavía hay
otros motivos, como es el caso del gasto desmesurado por
altos cargos, en segundo lugar hay un notorio incremento
del capítulo 2 con carácter general, del 5%, se disminuyen
las cantidades presupuestarias para servicios
complementarios, transporte escolar y comedor escolar, una
cuantía significativa, 70 millones de pesetas menos para
eso.

Si tenemos en cuenta la subida porcentual de la sección,
esta bajada será mucho más acusada.

Y cuatro, dentro de este apartado, que aquella
homologación tan deseada del profesorado, pues bueno, no
se hace, como decimos nosotros.

Otra consideración hace referencia a las políticas de
gratuidad. Muchas políticas de gratuidad, libros de texto, en
más de una ocasión enmiendas de esa naturaleza, y vemos
que a la hora de la verdad comprobamos lo que siempre se
comprueba en esos casos, que una cosa es predicar y otra es
dar trigo. No es igual recetar la medicina que tomarla, como
dice el refrán.

Hay partidas abierta también de 1.000 pesetas que
ustedes criticaban con una dureza excepcional y que,
afortunadamente, las mantienen, porque so partidas de
carácter abierto, esto es verdad. Yo creo que es lo normal y
lo acertado, pero, sin embargo, lo criticaban ustedes con
anterioridad.

Las inversiones en la universidad bajan un 20%. Si
consideramos el incremento del presupuesto y todo eso, la
inversión, por tanto, todavía es más acusada esa baja.

Por último, como consideración última, hay unas
cantidades muy significativas para estudios y trabajos
técnicos, para propaganda y publicidad y, sobre todo, para
gastos inmateriales, que también criticaban ustedes
muchísimo, gastos inmateriales como inversiones y que,
bueno, ustedes las han incrementado.

Dicho esto, ¿cuál ha sido nuestra postura? Mantener en
su totalidad la sección 13, la cuantía que había en la sección
13, mantenerla, sobre todo en lo que corresponde a esto, al
ámbito de educación. ¿Qué hemos hecho después?
Incrementar la dotación presupuestaria, ciertamente que un
poco ficticia, porque trasladamos de la sección 23 tres
centros, guarderías infantiles, centros de educación infantil,
los trasladamos, de la 23 a la 13.



626 DIARI DE SESSIONS / Núm. 16 / fascicle 2 / 21 i 22 de desembre del 1999

Disminuir los créditos del capítulo uno, ése ha sido un
objetivo; redistribuir el gasto del capítulo dos y también
aminorarlo; mejorar la educación de adultos; mejorar la
educación infantil; reformar, ampliar y mejorar las instalaciones
deportivas; afectar partidas determinadas; mejorar las enseñanzas
musicales, y mejorar los servicios culturales. Esas han sido,
digamos que en líneas generales, las motivaciones que nos han
llevado a (...). 

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, enseguida.

Como no tengo tiempo de defender esas enmiendas con
detalle, que ustedes bien conocen, las doy por defendidas, pero
si usted me permite, me referiré al menos a dos, de forma muy
concreta.

Hay un problema, en general, en todos los sitios, que es la
rotación del profesorado, la permanencia del profesorado, la
rotación del profesorado. Claro, ese problema se manifiesta de
forma muy aguda, muy acusada, en estas islas, y
fundamentalmente en Formentera y en algún otro municipio de
la Sierra de Tramuntana. ¿Qué sucede? Que el primer requisito,
o los primeros requisitos, para la calidad de la educación es la
permanencia del profesorado.

Si nosotros evitamos que la tierra de los montes sea llevada
al mar cuando hay lluvias torrenciales fijando bancales y
poniendo árboles, la manera de fijar al profesorado, de hacerle un
poco más permanente en esos sitios, es arbitrando un
procedimiento, por regla general, de carácter económico, yo no
descarto otros, de carácter económico, que permita que sa
rotación no sea tan acusada. Por eso, destinamos una cuantía de
20 millones de pesetas y de 10 por otra, parte, que son las dos
enmiendas a las que y me refería.

La casa-habitación o el concepto 14 de la nómina son 130
pesetas al mes, repito, porque a lo mejor no me explico bien, 130
pesetas al mes, el importe de un café durante un rato al día para
todo un mes, ¿verdad?, con esta cifra es imposible que ese
concepto ya añejo y en desuso se mantenga en la misma cuantía.

Por otra parte, la otra referencia que hace es la doble
insularidad de Formentera, esas dificultades especialísimas que
impiden la permanencia del profesorado, que hagan que se pueda
mejorar.

Acabo con esto diciendo que 30 millones de pesetas, no tengo
ahora exactamente el porcentaje de 60.000 millones de la sección
13, pero 30 millones de pesetas es un porcentaje que no llega a
la centésima parte, 0,01 del presupuesto de la consellería.

Yo creo que son dos enmiendas que al menos han de dar que
pensar, porque si queremos mejorar la calidad de la educación,
el profesorado ha de tener una atención preferente y
especialmente esa permanencia.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para fijación de posiciones, tiene la palabra,
por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molts gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.

Des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
consideram, veim, després d'havfer analitzat detingudament
aquest Projecte de llei de pressuposts generals de les Illes
Balears per a l'any 2000, pel que fa a educació i cultura, que
és un bon projecte de llei, per això, hi donarem el ple suport.

I creim que és un bon projecte de llei per dos motius: un
l'ha apuntat el Sr. Jaén Palacios, que acaba d'intervenir, i
l'altre voldria presentar-lo aquí com a reflexió per al Grup
Parlamentari Popular.

El primer, el fet que precisament no hi hagi hagut cap
esmena a la totalitat ja demostra la valoració positiva, i a
més a més s'ha expressat així, si més no d'una bona part
d'aquest projecte de llei. Estic recordant els aspectes
positius, com pot representar, i ja ha estat assenyalat aquí,
aquest increment pressupostari general destinat pel Govern
de les Illes Balears a la política educativa i a la política
cultural, un increment com no s'havia vist mai en aquestes
illes, i una destinació que nosaltres consideram que és la
més correcta.

En segon lloc, entenem que, pel mateix contingut
d'aquests pressuposts, per l'objectiu que pretenen, creim que
són dignes de ser aprovats, perquè aquests pressuposts són
uns doblers públics que s'orienten a aconseguir allò que
tanta falta fa en aquestes illes nostres, a més de l'abast de
nivell educatiu i cultural, contribuir a fer que s'hi produeixi
realment una integració cultural més intensa a través d'una
integració lingüística més ferma i que condueixi a una
integració social més completa.

Creim que tal com han estat distribuïts pel Govern
aquestes partides pressupostàries, es poden aconseguir
aquests objectius, molt que com que se'ns ha presentat amb
aquestes esmenes que ens presenta el Grup Parlamentari
Popular. tot i això, volem dir que des del Govern de les Illes
Balears hi haurà una sèrie de propostes d'esmenes que han
estat presentades que sí que són recollides i acceptades,
perquè entenem que van en benefici d'una millora en la
presentació d'aquests pressuposts, les quals repartiria en tres
grups.

El primer grup fa referència a adquisició de material per
a instal•lacions culturals com poden ser el Museu de
Mallorca, el Museu Arqueològic d'Eivissa, el Museu de
Menorca, l'Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca
Pública de Maó.

El segon grup serien les que afecten normalització
lingüística.

Perdonau? M'estic passant, per ventura. Ja. Llavors
intervendré a la pròxima. Disculpin la meva manera
d'intervenir perquè no sé ben bé si és ara o més tard.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, estamos en la agrupación 4.221, 4.222, 4.511.
Estamos en ese debatae de globalidad.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Per tant, em quedaria en aquest punt, en el sentit de dir
que entenem que hi pot haver formulacions que ens presenta
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el Grup Parlamentari Popular que siguin assumides. Tot i això,
entenem que aquest projecte de llei de pressuposts generals que
ens presenta el Govern de les Illes Balears mereix el suport del
nostre grup parlamentari i així el tendrà, per què? Perquè afecta
aquests punts als quals he fet referència i perquè, d'altra banda,
entenem que es poden complir així els objectius que s'ha marcat
la Conselleria d'Educació i Cultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

He de dir que és una de les vegades amb què més alegria puj
a aquesta tribuna perquè hem de convenir que, després del to
utilitzat pel portaveu del Grup Popular, els pressuposts els
agraden, jo crec que, bàsicament, els agraden, pel to, i no
solament pel to utilitzat pel portaveu, que coneix d'aquests temes
prou per la seva professió i la seva dedicació, sinó per la potència
que puguin tenir les esmenes presentades.

En el fet educatiu, no ens referirem tant a partides, i em
permetran que utilitzi un mètode de teatralització sobre quin és
l'escenari que ens dibuixa el Partit Popular amb aquestes
esmenes, si foren acceptades i els perjudicis que succeirien si açò
fos així.

Ens presenta, primer de tot, amb quantitats, no em referiré a
xifres, perquè dins les esmenes al pressupost les xifres sempre
solen ser magnituds de segona categoria, perquè la quantificació
dels diners necessaris per fer una compensació al professorat que
ha d'anar a Formentera, òbviament, no se sap si és de 20 milions,
450, 37 o 12, és una cosa molt més significativa, dependrà, jo
crec, del pacte que hi pugui haver.

A tots els llocs de difícil provisió, i em referiré, quant a
aquest país, a Canàries, a Melilla i a Ceuta, el que han fet ha
estat posar uns complements específics del doble, del 50% o del
30%, i a moments en què les vaques no tan sols eren magres,
sinó que volaven amunt, hi havia molt de professorat que
demanava destinació a aquests llocs per poder no tan sols
sobreviure, sinó sobreviure content. No és la qüestió ara. Jo crec
que la qüestió ara ha canviat, no és la motivació econòmica tan
sols, sinó que continuarà sent de difícil provisió perquè el
professorat cerca altres recompenses, que no són solament les
econòmiques, en la seva feina.

La integració social és una bona idea. Dins el pressupost hi ha
un increment notable d'un problema que tenen totes les escoles,
d'integració, no només per un fet específic de famílies que tenen
una situació econòmica dolenta, que, per tant, la cultura i
l'ensenyament no formen part dels primers valors que unifiquin
aquesta família, sinó també per una afluència d'alumnes d'altres
indrets, no tan sols del Magreb, sinó també de països
desenvolupats que trien aquestes illes on viure i que provoca una
distorsió i només amb més professorat es pot pal•liar,  en certa
manera, aquest fet de la integració que provoquen.

Però jo crec que val la pena... Primer de tot, jo crec que
hi ha hagut un augment, si no vaig equivocat, en aquests
pressuposts de 50 professors més per atendre aquesta
circumstància.

Però les construccions, en les construccions, la tècnica
que hi ha utilitzat el grup esmenant és una tècnica, i m'ho
han de permetre, i no és cap insult ni cap menyspreu, que
utilitzaven els procuradors franquistes, no per Franco ni
perquè fossin franquistes, sinó perquè era el més important
dur qualque cosa cap a ca seva, i aquí ve la campanya de
(...), i diu: han de construir a Inca, a Sant Llorenç, a Sant
Agustí, a Ciutadella, a Mercadal, i jo crec que no, jo crec
que aquesta territorialització tan específica, que afecta
aquestes partides de construccions escolars, dir quines
escoles, sense haver fet primerament una labor primera, que
és on hi ha més necessitat, cauria un poc sobre la mateixa
existència d'aquesta comunitat autònoma.

Jo crec que, en la solidaritat entre les illes, el projecte ha
de ser comú, si el projecte ha de ser comú ha de tenir diners
i atenció aquell que més ho necessita.

A la presentació dels pressuposts, la conselleria ens hi
diu que allà on està més malament, allà on hi ha un dèficit
superior, és a Eivissa. Jo crec que mallorquins i menorquins
hauríem d'estar satisfets que la majoria de diners en aquests
moments anassin allà on està més tudat el parc arquitectònic
o el parc d'instal•lacions educatives que hi pugui haver en
aquestes illes.

Una altra, i serè molt breu, perquè m'avisen i no vull
abusar de la paciència, és el projecte d'escoles infantils. N'hi
ha dos. Les escoles infantils de zero a tres anys, en aquests
moments, és una definició d'intencions, és una demostració
d'intencions molt lloable, que la podríem subscriure també
en aquests bancs de l'esquerra, però que mentre hi hagi
dificultats en el segon cicle d'escoles infantils, mentre no
estigui coberta l'escolaritat obligatòria, seria un poc
despullar un sant per vestir-ne un altre que encara va nu.

Per tant, hauríem d'esperar futurs exercicis per afrontar
d'una forma global l'escola infantil, les tres que hi ha, una a
Mallorca, una altra a Ciutadella i l'altra a Maó. Està previst,
segons sembla, com ja ho havia estat en el seu moment, la
transferència als consells insulars. Des de la Conselleria de
Benestar Social ja hi ha un tractament, més agafat a
educació que no a almoina o caritat.

Jo crec que val la pena que aquestes guarderies, i em sap
greu utilitzar aquest nom de guarderia, aquestes escoles
infantils, perquè no hem de guardar ningú, siguin
transferides als consells insulars, efectivament, fent notar
que la feina que s'ha de fer és més educativa que no
d'assistència social.

Jo estic agraït al to i a la manera que vostè ha utilitzat,
Sr. Jaén, perquè estic convençut que, en el fons, en un
percentatge majoritari, està d'acord amb el pressupost que
ha presentat la Conselleria d'Educació.

Gràcies, senyors diputats. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons.

Con ello acabamos el debate número 6, de globalidad, al
punto número 6.
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Pasamos al debate número 7, que también es de globalidad,
de los programas 4521, 4531, 4551 y 4552. Para la defensa
conjunta de las enmiendas, por el Grupo Popular, tiene la palabra
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Hi ha una imatge preciosa que ens dóna la nostra televisió
que és una de les poques sobre les quals sempre reflexion quan
la veig, perquè és de les moltes que m'agraden, és aquella, i no
record qui ho diu, però és un clàssic, que són uns coloms, un
colom i una coloma, que diuen als seus fillets: "No voleu massa
prop de les ones perquè l'aigua pot esquitxar-vos les ales i us pot
impedir volar. No voleu massa alt, massa prop del sol, perquè els
rajos del sol us poden cremar les plomes. Volau en mig. Volau
darrera nostre. Volau pel centre", i això, senyores i senyors
diputats, és el que fan alguns pressupostos d'aquesta comunitat,
sobretot els que fan referència a cultura, els quals, ens agradin o
no, són continuïstes, i que siguin continuïstes no vol dir, com diu
algú de vostès, que n'hàgim d'estar contents, no, però, com diuen
els castellans, per a aquest viatge no feien falta aquestes beaces,
naturalment, alforjas.

I dit això, perquè el temps no permet gaires floridures, sí que
vull coincidir amb d'altes que m'han precedit en l'ús de la paraula
que almanco la gent que ens encarregam de cultura i educació,
ara que arriben les festes de Nadal, hem emprat un to de cultura
i educació, sense que això vulgui dir que el Grup Popular estigui
d'acord, ni molt manco, amb tot el que han presentat vostès, amb
el que fa referència a aquestos temes d'avui; per això, el Grup
Popular presenta 22 esmenes dedicades als apartats següents:
biblioteques i arxius, museus i arts plàstiques, promoció de la
cultura i normalització lingüística. Són quatre programes bàsics
per a la nostra vida cultural.

Per avui i ara no som aquí per fer filosofia cultural, sinó per
baixar a la realitat dels pressupostos, i als ciutadans d'Eivissa i
Formentera, de Mallorca i de Menorca, si de Cabrera en queda
algun, també per a ell, els agrada saber en què s'empren els
milions, què vol el Partit Popular i què rebutja el pacte
d'esquerres, en definitiva, el Govern.

Per això, nosaltres presentam a l'agrupació dels programes
4621, biblioteques i arxius, hi demanam, una esmena d'1.000.000
de pessetes per a l'adquisició de nous fons amb destinació a
l'Arxiu del Regne de Mallorca. Creim que aquesta quantitat pot
ser molt ben assumida pel Govern.

També presentam una esmena de 2.000.000 de pessetes per
a l'adquisició de material bibliogràfic de temàtica o autoria
menorquina per al fons de la Biblioteca Pública de Maó. Tant de
bo que des d'Eivissa també poguéssim demanar doblers per a la
biblioteca pública que no tenim; ja veurem quan arribarà el
moment de fer-la també a les Illes Pitiüses, aquesta biblioteca
pública.

Quant a l'agrupació dels programes 4531, museus i arts
plàstiques, demanam 4.000.000 de pessetes per a fons destinats
al Museu de Mallorca. Si fos aquí el seu director, estic segur que
li semblaria poc, a nosaltres també ens sembla poc, però no
volem ser massa exigents i amb això ja ens donaríem per
satisfets, i amb la meitat, ens conformaríem per als museus
d'Eivissa i de Menorca, 2.000.000 de pessetes.

A l'agrupació de programes 4651, promoció de la cultura,
demanam 1.500.000 per a l'elaboració del pla de gestió del
patrimoni històric de les Illes Balears. Demanam, i aquesta és
una quantitat una mica més respectable, però pensam que el
Govern se'n fa bandera i nosaltres volem ajudar el Govern que en

faci bandera, 20.000.000 de pessetes per al foment i
promoció de la cultura nostra fora del territori de les Illes Balears.

També demanam 5.000.000 de pessetes per al foment de
les exposicions itinerants del circuit interbalear. És
necessari que ens coneguem. És necessari que els nostres
artistes vagi de Formentera a Menorca, d'Eivissa a Mallorca
i d'una banda a l'altra de les nostres illes, no les hem de
voler desfer en petites parts.

També demanam 2.500.000 per a un estudi legal de
l'administració i competència sobre els museus públics.

Demanam també 2.500.000 per a la creació d'una agenda
cultural.

Demanam també, i aquí donam suport i proclamam fort,
clar i català, 5.000.000 de pessetes per impulsar
l'ensenyament del català per a estrangers en els centres
d'educació d'adults, fer realitat allò que el Govern d'ara i
d'abans sempre havia pregonat: fer estimar la nostra llengua
serà el millor mitjà perquè la gent l'empri.

Demanam 100.000.000 de pessetes per a la transferència
als consells insulars per fomentar l'ús de la llengua catalana.

Demanam 5.000.000 de pessetes -i ja acab, Sr.
President- per a l'elaboració d'un CD-ROM i la seva
distribució als centres escolars sobre les modalitats insulars
de la llengua catalana a les Balears. Compte que no es
perdin aquestes variants insulars!

Demanam també 15.000.000 per a l'edició de llibres i
discs en català.

Demanam 20.000.000 per al suport a l'establiment d'un
circuit itinerant de teatre en català per les Balears.

Demanam 25.000.000 per a un pla de normalització
lingüística especialment adreçada als castellans que volen
aprendre la nostra llengua. Demostrin, votant-hi a favor, que
és cert aquest interès que tenim tots per la llengua catalana.

Demanam també 5.000.000 per al foment de la llengua
catalana per internet. Emprem els nous mitjans de
comunicació.

Demanam 30.000.000 per ajudar les televisions locals
que empren la llengua catalana.

Demanam 15.000.000 per normalitzar el català en el
cinema.

I una partida molt modesta però que per a mi no deixa de
ser molt important, i ja acab, Sr. President, són 5.000.000 de
pessetes, aquí hem sentit crítiques contra l'elaboració
d'estudis i nosaltres demanam un estudi de 5.000.000 de
pessetes per a l'elaboració i divulgació d'un estudi de
toponímia menor al conjunt de les Illes Balears. No volem,
no volem, els diputats i diputades del Partit Popular, que
noms tan nostres com sa Pedrera es converteixi, per
influència externa, en (...)lantis.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:
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Ja acab, Sr. President.

No volem que Platja d'en Bossa es converteixi en Ku Beach.
No volem que un nom tan nostre, tan balear, com es Bol Nou,
sigui conegut com el Rincón del Marino.

Tan sols em queda demanar 20.000.000 més per a l'ús del
català.

I Sr. President, com que sé que no podré tenir rèplica, tan sols
esper de la generositat, d'aquest esperit de germanor, d'aquestes
festes de Nadal que ja s'apropen, per estar segurs que el Govern
ens diran que sí.

I si m'ho permet el Sr. President, a totes i a tots, bon Nadal i
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Igualment. Per a la fixació de
posicions, té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats.

Ens encantaria poder dir que sí a tot el que s'ha demanat
per part del Grup Parlamentari Popular, però hi ha coses a
què segurament el mateix Grup Parlamentari Popular
trobarà que no podem dir que sí, a algunes d'aquestes
peticions que s'han fet.

En primer lloc, una, perquè està repetida dues vegades,
i, com a mínim, n'hauria de llevar una de les dues, perquè
diuen exactament el mateix. (...) d'afectació de 5.000.000 de
pessetes per a l'eaboració d'un CD-ROM, etc. amb la
421669, i llavors la 427471, 427471.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele (...).

EL SR. BUELE I RAMIS:

Quedarà (...).

Aleshores, com a observació prèvia, gairebé totes
aquestes esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular, si llegeixen bé la filosofia, si llegeixen bé el
contingut d'aquest projecte de llei de pressuposts generals,
gairebé tots aquests conceptes estan ja inclosos en la
globalitat de la presentació d'aquest projecte de llei de
pressuposts, tot i això, entenem que, algunes d'aquestes
partides, sí que podríem intentar fer veure que des de la
Conselleria d'Educació i Cultura sí que de veritat intentam
i volem potenciar l'adquisició de material per a
instal•lacions culturals, la normalització lingüística i la
promoció cultural.

En aquest sentit, pel que fa al Museu de Mallorca, al
Museu Arqueològic d'Eivissa, al Museu de Menorca, a
l'ARxiu del Regne de Mallorca i a la Biblioteca Pública de
Maó, entenem que són partides que poden ser assumides pel
Govern de les Illes Balears.

Igualment pel que fa referència a normalització
lingüística, quant a la partida de català per a estrangers, a la
partida de modalitats insulars, a la població
castellanoparlant o la de català per internet, també creim
que poden ser assumides pel Govern de les Illes Balears.

Finalment, quant a la promoció cultural fora del territori
de les Illes Balears, a les exposicions itinerants entre illes i
al circuit itinerant de teatre en català, també creim que
podem assumir que una dotzena d'aquestes propostes que
s'han fet des del Grup Parlamentari Popular siguin també
incloses dins el Projecte de llei de pressuposts generals de
les Illes Balears per a l'any 2000.

Moltes gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. Vicepresident
en la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha qualque grup més que vulgui fixar posició? No. Sr.
Buele, hauria de dur els números de les esmenes.

EL SR. BUELE I RAMIS:

A la número 419670, s'accepta una alta de 5 milions; 421669,
4252, 4253, 4254, 4255, 4260, 4261, 4262, 4264, 4265 i 4268.
Queda clar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Buele. Debat número 8, de
globalitat, secció 14. Sra. Salom, té la paraula en nom del Grup
Popular. El número d'esmenes és de la 4141 i 4142 a 4081, 4082,
4083 i 4084. Té la paraula, Sra. Salom, pel temps de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, el Grup Popular
a aquesta conselleria, a la Conselleria d'Hisenda, hi mantenim 6
esmenes. Crec que les podríem dividir en dos blocs, el primer fa
referència a 4 esmenes molt senzilles, amb una idea molt clara,
i és que als pressuposts de la Comunitat per a enguany ens
trobam que hi ha un programa, que és el programa de previsió i
política econòmica, allà on es troba repetit, es troba repetit a la
Conselleria d'Hisenda i a l'àrea de Vicepresidència. I com que
està repetit aquest programa dues vegades, el Grup Popular
proposam amb aquestes esmenes canviar això. I per què es
produeix aquesta duplicitat de programes en aquest pressupost?
Doncs crec que la idea és senzilla, hi ha hagut a un moment
determinat un pacte entre distints partits polítics, un pacte a
distintes bandes i clar, s'ha produït un repartiment de les distintes
àrees, cada un dels partits polítics que conformen aquest pacte
s'han quedat o s'han intentat quedar amb una parcel•la, però es
veu que en aquest cas, en el que és aquest programa que tractam
no s'ha produït aquest acord, dues àrees d'aquest govern del pacte
d'esquerres volen fer la mateixa feina, volen fer la mateixa tasca;
i entre PSOE i PSM doncs hi ha certes lluites i friccions per
intentar fer previsió i política econòmica. I què suposa això?
Doncs, això suposa una cosa molt senzilla i molt òbvia, suposa
duplicitat en la despesa, fan la mateixa feina dues vegades i
evidentment paguen dues vegades; i nosaltres amb aquestes
quatre esmenes intentam canviar això. Però tampoc ens sona tan
rar que mantenguin aquesta duplicitat perquè això va amb la
filosofia general d'aquests pressuposts: incrementar despesa
corrent, increment despeses innecessàries, incrementar alts
càrrecs, crear duplicitats i, en definitiva, crear malbaratament.

I tot això a costa de què? Ens ho deia avui dematí la Sra.
Cabrer, a costa d'intentar, doncs, carregar-ho sobre els ciutadans,
més esforç per part dels ciutadans perquè per poder fer tota
aquesta duplicitat de despesa s'han d'incrementar els imposts.
Nosaltres, des del Grup Popular, els proposam a vostès que totes
aquelles partides que té l'àrea de Vicepresidència donar-les de
baixa en el que respecte al programa de previsió i política
econòmica i per les mateixes quanties donar-les al conseller
d'Economia i Hisenda. Si el problema és que no estan d'acord en
què tot el que està a l'àrea de Vicepresidència passi a Economia,
això és la proposta que feim nosaltres, si no els va bé això, ho
podríem fer també a l'inrevés, podríem acceptar una transacció
que tota la part del programa que correspon al conseller
d'Hisenda passi al Vicepresident, la qüestió és que no hi hagi una
duplicitat de funcions entre uns i els altres.

I les altres dues esmenes que des del Grup Popular hem
presentat a la seva conselleria són d'afectació, una d'elles és
dedicar 2 milions de pessetes a la Direcció i Serveis
Generals d'Economia i Hisenda per fer un estudi sobre la
nova finançació autonòmica. Es negocia i comença ja a
haver-hi reunions i crec que seria bo que per part del govern
del pacte d'esquerres hi hagués una planificació i es fessin
els estudis pertinents per veure com i de quina manera
podem intentar millorar la finançació que té la nostra
Comunitat Autònoma; a veure si podem participar en el
tema de l'IVA, o participació en altres tipus d'imposts. En
definitiva, creim que és una esmena modesta que presenta
el Grup Popular, però amb una intenció clara, i és que a
l'hora d'intentar millorar la finançació de la nostra comunitat
doncs tenguin els documents necessaris que avalin poder fer
una bona defensa davant Madrid.

I l'altra esmena també és de 2 milions de pessetes,
d'afectació, que és per realitzar un informe sobre la balança
fiscal de les Illes Balears. Aquesta és una esmena que la
presentaven normalment vostès quan nosaltres estàvem al
Govern de les Illes Balears, i nosaltres enguany l'hem
volguda presentar perquè al darrer debat de l'estat de
l'Autonomia, quan es varen discutir les propostes de
resolució, es va aprovar crear una comissió no permanent
per tal d'estudiar el tema de la balança fiscal. I ja que en
aquest Parlament s'ha creat una comissió no permanent per
estudiar aquest tema, creim que seria bo, enguany, doncs
que per part de la conselleria pertinent, que creim que és la
d'Economia i Hisenda, però igual el Vicepresident ens diu
que li correspon a ell, seria bo acceptar aquesta afectació de
2 milions de pessetes per poder tenir una bona base
d'informació i poder tenir els números clars respecte de la
balança fiscal de les Illes Balears.

I això eren, Senyora, en aquest cas, Presidenta, les
esmenes presentades pel Grup Popular a la Conselleria
d'Economia i Hisenda i que esperam que siguin acceptades
aquestes esmenes per part dels distints grups parlamentaris
que donen el seu suport al Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Grups que vulguin intervenir per
fixar posicions? El Grup Socialista, Sr. Fernández té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sra. Presidenta. Empezando por la última parte,
en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, la número 4141 i 4142 entendemos
que no deberían ser aceptadas porque tanto el informe sobre
la balanza fiscal de Baleares, que por cierto me parece que
se aprobó en el último año y no fue ejecutado por el
Gobierno anterior, como le decía, como el estudio sobre una
nueva financiación autonómica, están ya previstos
realizarlos; además, son consecuencia lógica del debate que
producimos sobre el estado de la política general, del
pasado noviembre, los días 9, 10 y 11. Además, tampoco se
deberían aceptar porque significan una consignación de una
cuantía especificada, predeterminada con un importe fijo, lo
cual tampoco sería muy razonable.
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Sin embargo, las enmiendas presentadas, números 4084,
4083, 4082 y 4081, este grupo parlamentario sí que podría las
enmiendas presentadas si las partidas a las que se refiere el alta
de las enmiendas se sustituyen por las partidas, en cuanto al
centro de coste 29701, en cuanto al subprograma 612104 y en
cuanto a los subconceptos 22606, 23000, 64000 y 79000
respectivamente. En otro caso, si no fuera aceptada de esta
manera la transacción, deberíamos rechazarlas, ya que, muy al
contrario de lo que ha dicho el anterior portavoz, no existe
duplicidad sino que hay una diferenciación entre lo que es el
análisis de tipo estructural y lo que es el análisis de tipo
económico, coyuntural, que está repartido entre una conselleria
y la otra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Fernández. Sí, deman a la portaveu del Grup
Popular si accepta aquesta transacció.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sra. Presidenta. Senyores i Senyors diputats, evidentment
el nostre grup no pot acceptar aquestes transaccions, perquè el
que ens proposa el Sr. Diputat és tornar exactament enrera les
esmenes que presenta el Grup Popular i tornar al text de
pressuposts que actualment té aquest projecte de llei, amb la qual
cosa nosaltres creim que això és una presa de pel i que no la
podem acceptar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té, sí, gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRES:

Sí. Solamente para lamentar que ya que el ofrecimiento de la
transacción es por una cuestión que yo no creo que sea tan
importante, no admitan, de seis propuestas que han hecho esta
sección el Grupo Parlamentario Popular, cuatro que se les ha
propuesta desde los partidos que apoyan al Gobierno, cuatro, y
no se acepta ninguna. Yo creo que tanto unos como otros
deberíamos empezar a aprender a rodar tanto en la oposición
como, yo digo también, por parte nuestra en cuanto a los partidos
que apoyan al Gobierno.

Gracias, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Fernández. Bé, donam per acabat el debat
número 8 i passam al debat número 9, de totalitat, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral;
secció 83, Institut de l'Aigua i de l'Energia; secció 84, Institut
Balear del Sanejament; i secció 85, Institut Balear de
Conservació de la Natura. Té la paraula el portaveu del Grup
Popular. Sí, el número d'esmenes que es debatran seran les
número 4302, 4324, 4325, 4326; debat de la totalitat i té temps
per 10 minuts.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
Sra. Consellera de Medio Ambiente, hemos presentado
efectivamente una enmienda a la totalidad a la sección 15,
a la Conselleria de Medio Ambiente. La hemos presentados
ya, en el breve resumen que se hace exponíamos un poco las
razones por las que presentamos esta enmienda a la
totalidad que, por otro lado, no creo que sorprenda a la
consellera, porque ya tuvimos ocasión de discutir, con
motivo de su comparecencia presupuestaria en la comisión,
aquellas notas que encontrábamos más destacables de este
presupuesto, las notas negativas más destacables de este
presupuesto.

La primera de ellas es un aumento excesivo del gasto
corriente. La segunda, la invasión de competencias que hace
la consellera de Medio Ambiente y la cantidad de
programas que a nuestro juicio no tienen contenido real. La
tercera nota es un exceso de gasto, sin justificar, en
inversiones inmateriales. La cuarta, la caída de la inversión
en aspectos tan importantes como los recursos hidráulicos
o como el tema de incendios, áreas de reforestación y áreas
naturales y recreativas. Una última cuestión es la ausencia
de novedades significativas en relación con lo que el
Gobierno había anunciado, temas como la ordenación del
litoral, como el desarrollo de los programas encargados a la
empresa Ibasan, Instituto Balear de Saneamiento; o al
Instituto Balear del Agua y la Energía. Vamos por partes.

Efectivamente, el presupuesto total de la Conselleria de
Medio Ambiente baja, en relación con el del año pasado, en
torno a los 1.000 millones de pesetas. Fundamentalmente
esa baja se debe, es cierto, a que, por lo menos en teoría, se
pasan un número importante de recursos de inversión, el
más significativo es el del Pla Mirall, a la Conselleria de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Claro, la subida
aparente del gasto corriente, si se mira partida por partida,
es escasa, incluso hay alguna pequeña bajada en alguna de
ellas; pero en conjunto es una subida que sobre un
presupuesto igual al año pasado tendríamos que considerar
una subida razonable, acorde más o menos con la subida de
los sueldos, de las dietas, de los gastos en general, tanto de
los funcionariales como de los medios materiales ordinarios.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que la conselleria pierde
1.000 millones de pesetas en el capítulo de inversión es
evidente que al no perder una cantidad proporcionalmente
igual en los capítulos 1 y 2 hay una subida exagerada de los
gastos corrientes. ¿Qué ha pasado? Porque, claro, la primera
pregunta es, bueno, y ¿por qué no han subido o no han
bajado los gastos corrientes en la misma proporción que
bajan los gastos de inversión? La respuesta a esa pregunta,
en cuanto a mantenimiento, a la subida notable de medios
humanos y materiales de una conselleria que tiene menos
dinero para invertir es evidente, la respuesta a estas
preguntas está en la segunda nota característica que nosotros
destacábamos en este presupuesto, la clara invasión de
competencias no sólo de otras consellerias, sino también de
competencias de los consells insulares. Y concretamente se
invaden competencias de la Conselleria de Obras Públicas,
Vivienda y Transporte y se invaden competencias de la aún
no nacida, pero que esperemos que pronto sea una realidad,
Conselleria de Energía e Innovación Tecnológica,
concretamente en materias, en una caso de transporte, y en
otro caso energéticas.
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Además de que se crean programas, a nuestro juicio,
absolutamente vacíos de contenido, que es el caso del programa
de movilidad, la gestión de espacios naturales o el de energías
renovables. La invasión de competencias en los consells
insulares es una invasión de competencias también clara en
materia de urbanismo; hay un programa concreto, el programa de
gestión de espacios naturales en materia urbanística que a
nuestro juicio no procede que sea el Gobierno quien lo desarrollo
por cuanto las competencias en urbanismo están traspasadas,
hace ya bastante tiempo, y las vienen ejerciendo los diversos
consells insulares.

Programa de movilidad, pretende entrar en la planificación
del transporte y en la creación o planificación de vías de uso
especial, fundamentalmente ciclista. Se basa en una partida de
más de 63 millones de pesetas de inversión inmaterial, que no
parece justificarse después de las diversas comparecencias de la
consellera, más que en futuros estudios sobre la conveniencia del
uso del transporte público. Las vías ciclistas, incluso se ha
hablado en los medios de comunicación, un gran plan no sé
basado en qué prioridades, ni principios, ni criterios, al
Parlamento no se ha presentado, sobre una gran red de vías
ciclistas y sobre la combinación del tren y de la bicicleta; cosa
que tuvo oportunidad de explicar el Director General de
Movilidad en la comisión correspondiente y que parece que
consiste en colgar algunos ganchos, determinados vagones del
ferrocarril, para que allí se puedan instalar las bicicletas y que los
usuarios puedan utilizar tan pintoresco sistema de transporte
como alternativa, y lo llamo pintoresco como alternativa a la
carretera y al uso del vehículo particular.

Es evidente, es que lo apropiado para tratar estos temas es
que los desarrollen tanto los funcionarios del Departamento de
Carreteras como los funcionarios de Ferrocarriles de la Sociedad
de Ferrocarriles, que son expertos que disponen de los datos y de
las condiciones necesarias para desarrollarlas y que además,
insisto una vez más, es su competencia por decisión del
Presidente del Gobierno y expresada en los decretos en los que
se pone de manifiesto cuáles son las competencias de cada uno.

Algo similar sucede con las energías renovables, un programa
montado para instalar un sistema energético en el Consulado del
Mar que, por cierto, no llegamos a conocer, pero que no parece
tener otra finalidad que esa, y para disponer de más de 75
millones de inversión inmaterial, cuyo destino tampoco
conocemos. Más estudios suponemos. Por contra, el presupuesto
de la Conselleria de Energía disponía, curiosamente, de 1.000
pesetas para todo el año; de manera que disponía la Conselleria
de Medio Ambiente de un montón de millones, ya digo que
algunos no se sabe para qué, otros, al parecer, para instalar algún
sistema energético, paneles solares, u otra cuestión similar en el
Consulado del Mar, mientras la nueva Conselleria de Energía
disponía para todo el programa, el planeamiento energético de
esta comunidad, de 1.000 pesetas.

El programa de gestión de espacios naturales, del urbanismo
de los espacios naturales, como decía antes, está basado en 20
millones de inversión inmaterial. Tampoco sabemos cuál es la
finalidad de esos 20 millones, y no la hemos conseguido
averiguar durante la tramitación de esta ley de presupuestos;
pero, en cualquier caso, parece que sea más propio que, como
digo, quien ostenta las competencias en materia urbanística que
de la Conselleria de Medio Ambiente.

Finalmente, nos queda el tema de educación ambiental, donde
se dispone de 77 millones, 22 para gastos corrientes, y 52 y pico,
más de 52 y medio para inversión inmaterial. Seguimos teniendo
pues otro programa hinchado artificialmente y que, como decía,
viene muy en correspondencia con esa ausencia de transferencias
a las consellerias correspondientes en materia de medios
humanos y materiales.

Todo esto nos lleva a la tercera nota a la que antes hacía
alusión, destacable del presupuesto de esta sección, y es la
de inversiones inmateriales; no sé si llamarlas etéreas. 20
millones, programa de gestión de la demanda; 52'6 en
educación ambiental; 75 y medio para energías renovables;
61 en calidad ambiental; 63 y cuarto en movilidad; 20 en
gestión urbanística de espacios naturales, como antes decía;
75 en residuos; 42 en recursos hidráulicos; 4 en ordenación
del litoral; 20 en instalaciones portuarias y 114 y medio en
defensa del medio natural. En total, son 500, casi 548
millones de pesetas de inversión, ya digo que inmaterial o
etérea que se consume en esta Conselleria de Medio
Ambiente. Estudios, estudios y supongo que más estudios
sobre materias que desconocemos, ¿son realmente
necesarios, Sra. Consellera? ¿No hay otras prioridades
medioambientales? ¿Es esta la buena gestión que usted,
insistentemente nos ha dicho en comisión, que, justificando,
no aumento de sus presupuestos, nos decía que lo
importante en materia medioambiental no es disponer de
mucho dinero sino gestionarlo bien? ¿Es gestionarlo bien
aumentar los gastos corrientes y dedicar 550 millones de
pesetas a inversiones inmateriales, a estudios etéreos?

Pero hay otros aspectos también importantes, por sus
carencias, dos que creo que deben citarse especialmente: la
bajada impresionante en inversiones en materia de recursos
hidráulicos, cerca de 500 millones de pesetas, en inversión
en recursos hidráulicos. Usted, cuando tomó posesión, una
de sus primeras intervenciones y declaraciones públicas era
su gran preocupación por el estado de los torrentes en las
islas, desgraciadamente me parece que ese estado que usted
encontraba muy defectuoso va a continuar así por mucho
tiempo, puesto que esta notable bajada en materia de
inversión en recursos hidráulico no da para mucho más. Y
la bajada de, creo que mucho más grave, precisamente por
la repercusión que esto ha tenido, y últimamente con el
incendio de Artà mucho más, la bajada de 100 millones de
pesetas, 90 y tantos para ser más preciso, de transferencias
para Ibanat, es decir, para el Plan de Prevención y de
Atención de Incendios, para la cuestión de tratamientos
forestales, usted que habla de reforestaciones, y para la
conservación de parques naturales y áreas recreativas que,
siempre según sus palabras, hay que aumentar
sensiblemente, mejorar la conservación y aumentar el
número de parques y de áreas. Cómo se compadece todo eso
con esta bajada, yo diría que espectacular, de 100 millones
de pesetas del Ibanat, un plan de todo el año de prevención
de incendios, nos dice usted, un plan escalonado de todo el
año, ¿con qué dinero? En comisión nos ha dicho que lo iba
a complementar con dinero directamente extraído de los
presupuestos de inversión de la Dirección General de la
Biodiversidad, pero ahí encontramos solamente, inversiones
inmateriales aparte, 148 millones, que supongo que tienen
que desarrollar toda esa serie de cosas que la memoria de su
presupuesto explica, un montón de cuestiones en materia de
programas de promoción de biodiversidad en general,
cuidado y atención de especies, etc. ¿Con qué dinero, pues,
va a llevar a cabo usted todo ese plan de incendios que
cifraba, creo recordar, que en 600 millones de pesetas y que,
como insistentemente nos ha dicho, va a suponer una
notable mejora? ¿Qué es lo que va a empeorar? ¿De dónde
va a sacar el dinero? Porque si va a poner más dinero para
incendios, tendrá usted que abandonar otros de los
programas que en la memoria del presupuesto figuran este
año también como programas, que además consideramos,
efectivamente, de mucho interés, como usted misma ha
dicho, como repito son las áreas naturales o la reforestación.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, vagi acabant.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Acabo, Sr. Presidente, muchas gracias. Finalmente, y el
último tema, novedades de este presupuesto, novedades que
realmente nos puede ofrecer una consellera verde al frente de la
Conselleria de Medio Ambiente, novedades estrellas, temas que
realmente signifiquen o supongan una especial atención de este
Gobierno hacia el tema medioambiental, ninguna, no hemos
encontrado ninguna, sinceramente ninguna.

Bajamos en temas tan sensibles, como es el Icotur,
mantenemos, mantiene usted, en sus presupuestos, algo que aquí
se nos ha sacado a los sucesivos gobiernos del Partido Popular
infinidad de veces, que es el célebre tema de lo que se aporta
para abastecimiento de agua a los consells insulares, se mantiene
la misma cifra, los 300 millones de pesetas; se baja el programa
Ecotur y ya digo que las grandes revoluciones o novedades de
este presupuesto son las placas solares, si es que eso es lo que
piensan poner en el Consulado del Mar y los ganchos que su
Director General de Movilidad piensa poner para colgar las
bicicletas en los trenes.

Sinceramente, no podemos por menos que pedirle que
modifique su presupuesto. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. La Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Sr. President, Sr. Diputat, Sres. Diputades, Srs. Diputats, en
primer lloc veig que el Sr. González i Ortea, que no és la primera
vegada que parlam d'aquesta qüestió, tal com ha dit ell, ja ho
havíem fet a la comissió pertinent, veig que té un interès molt
gran pels temes de medi ambient i que mostra, a més, per no dir
menyspreu, respecte a una sèrie de punts que jo crec que ens
n'hauríem d'enorgullir precisament, a mi així ho fa, que
precisament, per primera vegada, a un Govern de l'Estat
Espanyol hi hagi, per exemple, Direcció General de Mobilitat i
es parli de transports des d'un concepte molt distint del què s'ha
parlat fins ara en aquestes Illes. Per tant, jo crec que primer de
tot, ja diuen que la ignorància és atrevida, jo crec que cal dir que
clarament estam davant una conselleria de medi ambient que no
només té bones paraules, sinó que a més té fets. I de fets, el Sr.
González Ortea, ho ha demostrat, que té fets i que els fa, no
només perquè té un pressupost que evidentment ens agradaria
que fos molt millor i així vostè ho sap, així ho vàrem dir i ho
continuo dient, ens agradaria que fos més alt, però que això no
ens impedeix fer una gestió i per tant una millor gestió del nostre
medi ambient, que tanta falta fa.

Dit això i en funció del què són els pressuposts d'aquesta
Conselleria de Medi Ambient, cal dir, en primer lloc, que això
d'un augment del 2% en les despeses corrents, que a vostè li
sembla tan absolutament desmesurat, evidentment és un mínim
absolutament necessari per dur endavant totes les tasques que
s'han de dur des de la conselleria que, a més, es fan amb un total
i escrupolós, diríem, mesures racionals i per tant de contenció del
cost que, precisament, fins ara no sé si s'havia fet, però nosaltres
sí que ho volem fer bé. Per tant, crec que no cal justificar que un
2% sigui motiu per fer una esmena a la totalitat del què son uns
pressuposts a una conselleria de medi ambient.

En segon lloc, ha pujat el pressupost, Sr. González Ortea, ha
pujat, els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient per a

l'any 2000 resulten semblants als de l'any anterior, és cert,
vull dir que en realitat són 12.183 milions i que pareixen,
perquè són quasi iguals, als inicials de l'any 99; però també
vostè sap perfectament que des del segon dia que es va
aprovar el pressupost, aquests pressuposts varen baixar en
2.000 milions de pessetes i es varen quedar amb un total de
9.931 milions de pessetes, només per gastar. També sap, no
importa dir-ho ara, a què es varen anar a ingressar aquests
doblers, no era precisament a temes de medi ambient, era a
qüestions com la Universiada i altres que no tenen res a
veure amb el que és la gestió dels nostres recursos naturals.

Això, per tant, perquè quedi molt clar en aquesta
cambra, ens trobam amb una diferència entre el pressupost
inicial i definitiu de 2.252 milions de pessetes que fa que
realment l'augment real sigui d'un 23%. Per tant, aquesta
conselleria té molt clar que pensa acabar el període de l'any
2.000, no només haver gastat el que té ara pressupostat
inicialment, sinó que espera, perquè així té la paraula del
President i de part del Govern, que si és necessari es
disposarà de més doblers per a temes de medi ambient.

En tercer lloc, també dir-li que, invasió de
competències? Segons com es miri, ja li dic, la intenció
d'aquesta conselleria és entendre el medi ambient d'una
manera global i transversal i per tant totes les conselleries,
tot aquest govern té clar que els temes de medi ambient són
temes prioritaris, amb la qual cosa estan integrats
absolutament dins tot el que són les seves polítiques, sigui
quina sigui la conselleria que conforme el Govern en
general. Per tant, he de dir que amb molt d'orgull,
precisament el fet de tenir una Direcció General de
Mobilitat suposa, Sr. González Ortea, vostè ho sap molt bé,
precisament que l'interès mediambiental de tota Europa en
aquest moment, que es guanya precisament en criteris de
mobilitat, és que s'ha d'impulsar per una banda el transport
públic, però per l'altra, altres maneres de moure's i de
mobilitat, la qual cosa significa tot el que és també fomentar
els trasllats a peu, la manera d'entendre les ciutats d'una
altra manera més sostenible i per tant on la gent pugui
gaudir no només de tenir el cotxe per aparcar, sinó també
per poder-se passejar. 

Per tant el concepte de mobilitat no entraré ara en
detalls, si vol un dia li puc fer tota una intervenció sobre el
tema, i si no, durem qualcú competent, que n'hi ha molts,
per Europa sobretot. I a més dir-li també -i vostè supòs que
ho sap- que qui ho ha entès millor és l'Ajuntament de
Palma, que són del seu mateix partit, que precisament en
aquest moment estan duent, o volen dur endavant un
programa de mobilitat a la ciutat de Palma, la qual cosa crec
que és molt d'agrair. Precisament, per tant, crec que és una
gran passa endavant, i només fa ajudar la Conselleria
d'Obres Públiques a fer una feina conjunta per tal de
millorar el tema del transport.

En segon lloc és el mateix aquest menyspreu, no sé molt
bé com dir-li, respecte a potenciar les energies renovables.
No és només solaritzar el Consolat de la Mar, potenciar les
energies renovables significa moltes coses més, moltes
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coses més, i nosaltres no ens omplim la boca de paraules, sinó
que precisament el que volem són fets. Però li he de dir que
precisament dins la idea de potenciar les energies renovables,
també feim feina conjuntament amb la conselleria, o amb la
futura conselleria d'energia i innovació tecnològica, per tal que
siguin vist aquests temes com a temes fonamentals en aquestes
illes. I crec, i vostès ho saben, que precisament un dels grans
problemes que tenim a les Illes Balears és que tenim el major de
cotxes per habitants, la qual cosa ens fa que és absolutament
necessari i urgent cercar mesures de mobilitat, que faci que
cerquem altres maneres d'entendre, com he dit abans, el transport
que no només és fent carreteres, sinó que és una altra manera
d'entendre la manera d'anar d'un lloc a un altre.

I en segon lloc, el mateix amb les energies renovables. Sent
unes illes mediterrànies on la Comunitat Europea ens ha dit més
d'una vegada que hauríem d'incentivar aquestes energies i que
hauríem de tenir més d'un 70 o un 80% on les energies fossin
aquest percentatge tan alt que fos l'energia a aquestes illes,
resulta que no tenim ni un 1%. El fet que dins la Conselleria de
Medi Ambient existeixi això no és per quedar guapo, és
precisament per fer una bona feina, i perquè crec d'una manera
transversal i conjuntament amb altres conselleries poder dur
endavant polítiques mediambientals correctes i que estiguin a
l'altura de l'any 2000 i a l'altura d'Europa.

I un altre tema que vostè em diu, que són les inversions
immaterials, dir-li que estic també ben contenta que hi hagi
inversions immaterials, precisament, no sé si vostè ho sap, però
jo sí li puc recordar, és la crítica profunda que almanco hi ha
hagut per part de l'ecologisme i per part dels Verds que el
Govern balear anterior no es preocupàs de planificar, és a dir es
preocupàs precisament moltes de vegades de fer únicament i
exclusivament pegats, de posar solucions a curt termini i no tenir
projectes a mig i a llarg termini. Com és que no tenim encara un
pla hidrològic?, que el tenim, però el vàrem tenir pel març. Com
és que no tenim un pla energètic? Com és que no tenim un pla de
transports? Nosaltres precisament el que volem, a través de les
inversions immaterials, és estudiar i planificar, perquè nosaltres
sí que sabem que abans de prendre una decisió s'ha de saber amb
quins elements es compta, s'ha d'estudiar, s'ha d'analitzar, s'ha
d'aprofundir, i després s'ha d'actuar en conseqüència i amb
coneixement de causa, perquè nosaltres som seriosos, i no anam
a fer només política de curt termini, sinó de mig i de llarg
termini.

Per tant, he de dir que les característiques bàsiques del
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient són per una banda
exercir una política diferenciada de gestió, diferenciada -vostè no
n'ha vista cap, de diferència, però evidentment jo sí. Esper que a
la llarga l'arribi a veure- amb dos objectius bàsics: el primer és
racionalitzar els recursos existents. Vostè ja ho ha dit també, és
un dels grans -vostè ho sap perquè ho vaig dir a la comissió- que
a vegades no es tracta de tenir molts de doblers, sinó de
gestionar-los bé. Llavors nosaltres el que volem és racionalitzar
aquests recursos i per tant utilitzar-los de manera correcta. I per
altra, invertir en projectes que procurin estalvi i sostenibilitat -jo
sí que sé el que és el desenvolupament sostenible; sé
perfectament el que significa-, i per tant sí que volem polítiques
sostenibles a curt, a mig i llarg termini per a aquestes illes en tots
els aspectes que nosaltres tenim competències. El problema és
que realment tenim el bagatge que ens han deixat bastant difícil
de posar un cert ordre. Però és la nostra responsabilitat, i així ho
farem.

Per tant, dit això, jo el que m'agradaria que quedàs clar en
aquesta cambra, és que crec que el pressupost de la Conselleria
de Medi Ambient augmenta respecte a qüestions tan importants
com és el tema dels residus, amb un 23%; respecte també a
energies renovables, que augmenta també respecte a l'any 99; i

que tot això, com dic, demostra un canvi d'orientació
política que és clar que jo esper que no s'acabi a l'any 2000,
sinó que continuï, i per tant que puguem tenir un increment
de pressupost.

Per tant, pel que fa també al que ha dit, que resulta que
baixam respecte a recursos hídrics, jo li diria que
precisament augmentam en aquesta qüestió, i que nosaltres
una de les mesures que li donam una importància bàsica, i
que entenc que obre una nova línia en la política d'aigua és
la gestió de la demanda. Ja sé que vostè sap, o em dirà que
vostès ja hi havien fet una feina. Perfecte, està molt bé. El
que passa que nosaltres, respecte als seus pressuposts
augmentam 8 vegades pel que fa a aquesta qüestió, i a més
perquè tenim molt clar que és molt més barat racionalitzar
i estalviar aigua que fer tot el que és política només de
sanejament i de depuració. Per tant, en sentit de l'aigua,
proposam una nova línia política respecte a la gestió de
demanda, i per altra banda tant en sanejament d'aigües com
a la infraestructura de recursos hídrics, és un tema en el qual
també continuam mantenint partides superiors a les que
vostès tenien.

He de dir pel que fa, i vostè ha dit, que pareix que els
torrents a mi no m'interessen; al que no li interessa és al PP,
almanco al PP de Madrid, perquè jo li recordaré que per
exemple la inversió estatal en recursos hídrics de 5.000
milions de pessetes ha passat per a l'any 2000 a 1.270
milions, la qual cosa significa que, o no es va parlar bé
aquest problema en el moment en què vostès supòs, quan
governaven, haurien d'haver duit bé aquestes negociacions,
per tant que aquesta inversió estatal era la que després es
traslladava a millora dels torrents, i resulta que ens hem
trobat que ens falten 4.000 milions. També supòs que vostè
em dirà que això és culpa nostra, però evidentment això és
una cosa que haurien d'haver negociat vostès.

També per respondre-li, per dir-li que la idea d'aquesta
conselleria respecte al que fa a tot el referent a biodiversitat,
tenim molt clar que augmenta respecte d'aquest tema, i que
he dit repetides vegades, i vull insistir, en el tema de
millorar la gestió dels nostres parcs naturals actuals, així
com la xarxa de parcs nous, que estam ja treballant en ells,
i que com ja saben vostès, s'han iniciat dos PORN, amb els
quals esper que a finals de l'any 2000 puguem tenir més de
dos parcs nous. Llavors nosaltres sí que hem augmentat. Li
diré una cosa: vostè no ha comptabilitzat o no ha tengut en
compte que aquí no hi ha el 5b. Vostès sí que varen tenir
aquí, nosaltres no hem posat la partida del 5b dels doblers
europeus, perquè no els hem tengut en compte, i per altra
banda també repetir-li que el tema dels incendis, repetesc
una vegada més, per ventura no ho ha trobat, però els 600
milions de pessetes estan per millorar la política dels
incendi. També dir i repetir que el que és la reestructuració
de l'Ibanat en aquest moment està duent que té els mateixos
doblers que l'any passat, però ha de pagar més préstec,
també vostè ho sap, que hi ha un deute important; i per altra
banda que moltes o algunes de les competències que havien
estat llevades a l'anterior Direcció General de Medi
Ambient, que s'havien cedit a Ibanat, en aquest moment
s'està fent tot el contrari, per tant tornar competències
d'aquesta característica de servei públic al que és la pròpia
conselleria i la Direcció General de Biodiversitat, amb la
qual cosa no digui que resulta que ha baixat aquest
pressupost, sinó que crec que ha de fer honor al que són
aquests pressupostos, i precisament ens trobam amb un tema
que s'augmenta poc, és cert, això sí que li dic, augmenta
poc, i també sap vostè, i li torn a repetir, que a nosaltres ens
agradaria que augmentàs molt més, però és evident que són
uns pressupostos que responen precisament a una nova
manera d'entendre els temes de medi ambient, que veig que
estam molt lluny, molt més lluny del que jo em pensava, en
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qüestions que creia que ens apropàvem més; i per altra banda que
crec que almanco marquen el principi d'una política que no es
basa només a curt termini, sinó a mig i llarg termini. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Té la paraula el
Sr. González Ortea en nom del Grup Popular

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Cinco minutos. Muy bien, está usted
muy orgullosa porque la Dirección General de Movilidad es la
primera vez que en todo el Estado español hay una dirección
general de movilidad, ¡y yo la desprecio? No, yo no desprecio en
absoluto los temas de movilidad, lo que digo es que vayan a
donde tienen que ir, a Transportes, a la Conselleria de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte, que para eso está y en eso tiene
competencias. ¿Qué pinta un director general exclusivamente
para gestionar unos millones de pesetas de inversiones
inmateriales en una llamada Dirección General de Movilidad. Es
el orgullo, usted está muy orgullosa. Debe estar usted muy
orgullosa, pero está generando un gasto público innecesario. Ése
es el problema.

Lo mismo le digo en cuanto al desprecio a energías
renovables. Dios me libre de despreciar semejante cosa, pero lo
que resulta pintoresco, y pongo de manifiesto, es que un
gobierno cree de nuevo cuño una conselleria que se llama de
Energía e Innovación Tecnológica, y resulta que esa conselleria
tenga 1.000 pesetas para energía, y usted se despache no sé
cuantos millones en la Conselleria de Medio Ambiente con una
dirección general o un programa de energía, en que se gaste
usted los millones. Y por cierto, no me ha aclarado en qué más,
en inversión inmaterial no sabemos qué es, porque la
planificación energética no le corresponde a usted, le
corresponderá a la conselleria correspondiente. No va a hacer
usted el Plan energético con esos ciento y pico millones de
pesetas que tiene de inversión inmaterial. Lo que va a hacer no
lo sabemos, usted no lo ha llegado a aclarar, naturalmente, pero
esos ciento y pico millones tenían que estar en la Conselleria de
Energía, efectivamente para hacer el Plan energético. Y lo de
energías renovables, si hay que poner placas solares o lo que sea
en el Consulado del Mar, parece que también lo propio es que lo
haga la Conselleria de Energía, no usted, creando más gasto
público, que es a lo que iba.

Muy bien, racionalización. Usted va a racionalizar mucho los
costes de capítulo 1 y 2. Hombre, no me cuente usted historias.
¿Nosotros no lo hacíamos bien? Entonces, ¿cuánto ha rebajado
usted en capítulo 1 y 2?, porque lo que ha hecho es subir,
proporcionalmente, usted pierde inversión y gana capítulo 1 y 2,
luego usted gestiona peor que nosotros, en todo caso, eso es
evidente, porque con un presupuesto comparativamente igual,
quitando los gastos de inversión, su proporción de gasto corriente
es mayor, por consiguiente usted gasta peor, gestiona peor. Con
este presupuesto usted demuestra que gestiona peor de lo que
gestionábamos nosotros. Eso parece también fuera de toda duda,
los números, por muchas vueltas que se les quieran dar, son
como son.

Muy bien, insistimos con un tema que ya antes ha salido con
otras secciones, que si nosotros pusimos en el presupuesto pero
luego no gastamos porque cambiamos dinero, oiga, ustedes
llevan medio año, ya se lo dije en la comisión, a usted y no sé si
a algún otro conseller, ustedes llevan medio año gobernando, o
lo llevarán el 31 de diciembre; ustedes tenían un presupuesto,

ejecútenlo y cúmplanlo, tienen la mitad del presupuesto, por
un lado se quejan de que nosotros habíamos comprometido
tanto y por otro lado, en clara contradicción, nos dicen que
es que nosotros habíamos hinchado el presupuesto, pero que
luego lo gastamos en cosas que no se sabe dónde están;
oiga, pues búsquenlas dónde están, búsquenlas porque
estarán todas, hasta la última peseta, se lo aseguro, y gasten
ustedes lo que les quede por gastar, tienen hasta el 31 de
diciembre todavía.

Bueno, aumentará si es necesario, el Presidente del
Gobierno le ha dicho a usted y el Gobierno en pleno que si
hace aumentar sus presupuestos los aumentará, bueno,
hombre, ¿entonces qué estamos discutiendo aquí? Nosotros
estamos discutiendo un presupuesto, el que hay; si usted me
dice, luego haremos con el presupuesto lo que nos dé la
gana y ya veremos lo que gasto, bien, entonces no hay
discusión posible, estamos perdiendo el tiempo todos. Si
usted va a tener el presupuesto que el Presidente del
Gobierno o el Gobierno decida en el mes de febrero o en el
de mayo o en el de septiembre, pues bien, yo tengo
naturalmente que atenerme al presupuesto que tengo aquí.

Insisto en que yo ni desprecio la movilidad ni desprecio
las energías renovables, lo que quiero, precisamente, es
llevarlas a su sitio. El conseller de Obras Públicas, luego
hablaremos del presupuesto de obras públicas, ese sufre un
recorte impresionante, no tiene una peseta; ¿pero no es él
quien tiene que hacer las vías ciclistas, no es él el que se
tiene que ocupar en todo caso de los temas de movilidad, de
potenciar el transporte regular, de todas esas cosas que
nosotros, sin ninguna duda, apoyamos, totalmente, y lo
volveré a repetir cuando tenga ocasión de hablar del
presupuesto de obras públicas? Pero usted no tiene que crear
más gasto creando programas y direcciones generales que
a usted no le corresponden, cuando encima, además, si al
conseller correspondiente le sobraran los duros, pero
desgraciadamente andan muy escasos de duros, porque el
presupuesto de obras públicas y vivienda, ya digo que ya
hablaremos dentro de un rato, pero vamos, tiene unos
recortes impresionantes y que van a suponer un problema
enorme para el transporte público, que será el primero en
sufrir esa baja del presupuesto; usted no tiene porque gastar
el dinero público en estudios que no sabemos a qué vienen,
porque no los tiene que hacer usted, no digo que no haya
que hacerlos, pero no le toca a usted hacerlos. 5 5 0
millones de pesetas en estudios, no me ha explicado ni una
sola peseta. Son muy necesarios, son innovadores, son
maravillosos, no sabemos cuáles son.

En recursos hidráulicos usted me contará lo que quiera,
pero los recursos hidráulicos en el capítulo bajan 500
millones de inversión, y eso son números también, y los
número son tozudos. Y usted, claro, me dice, no, pero es
que hay también el programa de gestión de la demanda; si
ya me referí a él: 20 millones de inversiones inmateriales y
60 millones de transferencias a ayuntamientos. Esto es el
gran programa de gestión de la demanda, esto es toda la
gran novedad y lo maravillosamente que van a llevar
ustedes a cabo lo de los recursos hidráulicos, pero con 500
millones menos de inversión, con estos 20 millones para
estudios, pero 500 millones menos de inversión, ¿cómo lo
van a hacer? Maravilloso.

Y finalmente, y acabo, Sr. Presidente, el tema, si usted
insiste, como con todo lo demás, usted dice y hay que
creerla que lo van a hacer muy bien y que es todo
maravilloso; usted tiene traspasados al Ibanat, este año, 100
millones menos, el traspaso, mejor dicho, es el mismo, pero
100 millones, como usted ha dicho, se van a pagar créditos,
o van a endeudarse menos, no lo sé; pero en definitiva van
a gastos de amortizaciones y de intereses, a gastos
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financieros. Pero usted tenía, este año tiene usted del orden de
200 millones para gestión de parques naturales, del orden 350
millones tenía usted para incendios y del orden de 200 millones
para reforestación, eso suman 750 millones, en números gordos,
750 y tantos me parece que eran. Este año usted tiene 100
millones menos, usted me contará lo que me quiera contar, usted
vendrá aquí y nos dirá que tiene 600, que es que yo no los sé
encontrar, todavía no me ha dicho dónde los tengo que buscar, y
usted me contará que tiene 600 para incendios y que va a ampliar
mucho los parques y que los va a cuidar y que va a hacer una
maravilla, que va a hacer usted reforestaciones desde aviones y
que, en fin, que va a hacer usted la biblia en pasta, pero el dinero
que tiene usted en su presupuesto, en este que yo le puedo
discutir, el que le dé el Gobierno el mes que viene o dentro de
dos meses, bueno yo con ese, claro, a ese yo no le puedo decir
nada; sí, tendrá usted razón, le darán 500 millones más o 1.000
o 2.000, no lo sé, pero ese no es el presupuesto que estamos
discutiendo en este momento; y en el que estamos discutiendo en
este momento, todas y cada una de las carencias que yo le he
señalado son así, sin ningún desprecio, pero son así, Sra.
Consellera, y créame que lo siento, porque efectivamente sí estoy
interesado por los temas medioambientales, siempre lo estuve;
le guste a usted, le pese o no.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, Sr. González Ortea, pel vist, pareix ser que tot el que jo
dic només són troles, no?, vull dir, és curiós, no? Però
precisament, com també és, perdó, no he dit Sr. President, Sr.
Diputat, el que és cert és que les coses es demostren fent-les, no
és ver? Per tant, jo no pos en qüestió que vostè i vostès estiguin
molt preocupats pels temes de medi ambient, no ho pos en dubte,
però passa que les coses es demostren si les fan o no les fan, i
crec que la política que s'ha fet fins ara en determinats aspectes
així no ho han demostrat, esper que per ventura ara que estiguin
a l'oposició sí que ho demostrin. Per la qual cosa, em pareix molt
bé que estigui molt preocupat, la qual cosa és perfecta, i a més
que vostè trobi que les coses han d'estar a una conselleria i no a
una altra hi té tot el dret de dir-ho, però evidentment, des
d'aquesta Conselleria de Medi Ambient, que defens aquests
pressuposts, he dit i torn a repetir que és molt clara la idea; que
precisament els temes mediambientals, els temes cabdals
d'aquestes Illes, precisament dues qüestions, a part de tot el tema
territorial, que són entre d'altres, el tema de mobilitat i el tema de
transport que vostè sap perfectament, fins i tot com a
professional, que és un dels greus problemes que hi ha aquí, i els
temes energètics, és molt important, i així també li dic que es fa
a molts d'altres llocs també del món, a molts d'altres llocs del
món que estan més avançats que nosaltres en temes de medi
ambient, on hi ha distintes agències, conselleries o distintes,
diríem, competències que treballen sobre un mateix tema i que
l'únic que du és a millorar precisament la gestió sobre això, i no
du precisament a empitjorar-la. Per tant, només és una qüestió
distinta d'entendre una qüestió o una altra, això sí que ens
diferencia, una qüestió distinta d'entendre com ha de ser
exclusivament només una conselleria, o si hi ha d'haver
compartiments, que l'únic que poden fer és enriquir i no
augmentar la despesa pública.

En segon lloc, i li vull també repetir, supòs que ja ho sap,
però per moltes altres vegades, precisament un dels grans reptes
dels temes mediambientals que tenen a veure absolutament amb
tots els trams de la vida d'una persona i que són els temes més
importants que tenim en aquestes Illes ara, precisament, el que

és necessari aquí és planificar i estudiar seriosament; i això
ho ensenyen a qualsevol universitat del món, perquè el
primer de tot s'ha de saber què és el que tenim, amb quins
recursos comptam, de quina manera els hem d'utilitzar, de
quina manera els hem de tenir per a ara, per a mig termini
i per a les generacions que ens vénen darrera, és una
responsabilitat política i, per tant, nosaltres, dins aquesta
responsabilitat, amb aquest petit pressupost que tenim per
fer estudis i per tant per planificar el que volem és,
precisament, posar seny i un poc de seny que, per ventura,
no hagués fet falta tantes inversions, tants de doblers gastats
en inversions si, prèviament, s'hagués estudiat què era el que
feia falta. I un dels grans exemples, és el tema de l'aigua: si
s'hagués pensat primer què era el que feia falta, quins
recursos teníem, de quina manera s'havien d'utilitzar, per
ventura no s'haurien d'haver gastat els mils de milions de
pessetes que ara resulta que s'han gastat en temes
d'inversions, que pareix ser que l'únic que els preocupa
d'aquest pressupost és que no es gasta en inversions, en fer
obres. Precisament, jo li vull dir que la política, almanco
d'Els Verds, és una política amb la qual ningú diu que no
s'hagin de fer obres, però precisament no és el gran objectiu
del medi ambient, precisament, per ventura, i de vegades, és
evitar-les. Amb la qual cosa, nosaltres estam dins aquesta
línia política i aquesta conselleria i aquest pressupost està
per treballar per a això: per demostrar que no és necessari de
vegades fer actuacions, sinó precisament que aquestes
actuacions són més malifetes que altra cosa i, per tant,
primer s'ha de pensar a veure què és el que ens convé i el
que no ens convé. Des d'aquest punt de vista, aquests són els
pressuposts que, com dic, pensam gestionar d'una altra
manera.

Tornar dir i tornar repetir, perquè vostè també m'ho
repeteix no sé quantes vegades, que el pressupost no ha
baixat. Nosaltres ens vàrem trobar amb uns doblers, amb
9.000 i busques de milions, i nosaltres aquests doblers sí
que els gastarem; però el pressupost ha augmentat i vostè
diu que no ho troba enlloc, no troba res del meravellós que
jo li he dit, em sap greu, però hi és als números, vull dir, si
no es troba, en podem parlar partida per partida, no ho sé,
però hi és i això és el que es fa.

Una altra qüestió que pareix que li preocupa, cosa que
m'alegra, tot i que vostè digui que jo estic molt orgullosa de
tot, evidentment és el tema dels incendis. És evident, jo ho
he dit i ho he repetit, que hi ha una major partida per als
incendis, i hi és i hi serà, i ja es fa i es treballa sobre això,
amb diferència del què es feia a anys anteriors i aquests
doblers hi són, i si no els ha trobat no sé on les ha cercat
tampoc. Però el cert és que sí és cert, i ja li he dit abans, que
no hi havia els mateixos doblers o que hi havia el mateix per
a Ibanat que l'any passat és precisament en què nosaltres
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enguany ni tan sols comptam els 5B, que vostès sí que ho
comptaven de l'any 99, els doblers que tenien del 5B, i per tant
el pressupost de la Direcció General de Biodiversitat ha
augmentat. I a més li he dit que precisament és una altra manera
d'entendre la gestió que es vol fer des d'aquesta Conselleria de
Medi Ambient, és que precisament les empreses públiques no
siguin empreses, que únicament i exclusivament tenen un lligam
purament de passada amb la conselleria, sinó, precisament, que
assumeixin, com he dit, serveis públics necessaris per a aquestes
Illes a partir del què és la Conselleria de Medi Ambient i cada
una de les direccions generals. I per tant, siguin executores de
planificacions i decisions que es facin des de la conselleria.
Aquesta és una altra manera d'entendre la nostra gestió de la
Conselleria de Medi Ambient, i això sí que ens diferencia
totalment d'una política anterior, malgrat els pressuposts no ens
diferenciïn gaire.

Moltes gràcies, Sres. i Srs. Diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Ara, en torn de
fixació de posicions, grups que vulguin intervenir? Sr. Alorda, en
nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula. Cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per dir que ens satisfà
que el Partit Popular hagi presentat una esmena a la totalitat, som
conscients que bàsicament el que expressa aquesta mena
d'esmenes de devolució al Govern és voler palesar públicament
les diferències de polítiques que mantenen uns equips amb els
altres, malament aniríem si no s'hagués presentat aquesta esmena
a la totalitat, per tant, ho celebram i compartim plenament amb
el Partit Popular que hi ha dos models, el que seia en aquells
bancs i que ha governat tots aquests anys a les Illes Balears i el
que ara té la responsabilitat de govern en aquestes Illes.

Tanmateix no hi ha hagut molts d'arguments o a nosaltres no
ens han semblat especialment convincents, de fet hi ha molts de
temes que eren semblants. El model del PP era tan insostenible
que no el sostenia ni el PP, perquè quan pujava a la tribuna deia
tot un discurs completament diferent, i l'any passat precisament
a la nostra esmena a la totalitat ja recomanàvem aquell consell
evangèlic de feis allò que diuen que faceu però no faceu allò que
ells fan; i que precisament això du a què no hi hagi tanta
diferència respecte de la literatura de les coses com després hi és
de les aplicacions concretes. Jo, amb tots els respectes i la
deferència que mereix, quan el Sr. González Ortea ens diu que
ell es preocupa molt pel medi ambient, a mi em provoca calfreds,
nosaltres tremolam des del nostre grup quan s'expressa aquesta
preocupació, en qualsevol cas, sempre des del respecte a les
diferències importants polítiques.

Perquè una de les diferències més importants en aquests
pressuposts és que hi tenim fe, tenim fe en la consellera, tenim
fe en aquest Govern i en la voluntat política real que no es
desviaran aquests doblers. Les hem trobat els doblers, sí, són a
la Universiada, n'hi ha, hi són, efectivament les pessetes hi són,
però no són aquí on estaven, estan gastades a una altra banda; per
tant, les hem trobades però no són aquí on s'havien pressupostat.
Però també perquè medi ambient no només són pessetes, són
importants les pessetes, però no només són importants les
pessetes, sinó les decisions polítiques, decisions polítiques que

s'expressaran amb lleis, que s'expressaran amb normatives
i que confiam en què s'aprovaran durant aquest mandat i
durant l'any 2.000. Moltes d'elles hauran de derivar
d'aquests estudis, d'aquestes inversions immaterials, que no
són iguales que les del PP, i basta, per demostrar-ho, anar a
aclarir els ha trobat els estudis? Els 8.000 milions o més de
8.000 milions de pessetes d'inversions immaterials de l'any
99, de l'any 98, de l'any 97, ha trobat una conselleria de
medi ambient farcida d'estudis per veure com s'ha de fer
l'estalvi, per veure com fer polítiques mediambientalment
correctes que, per ventura, obligarien ara que aquesta
inversió immaterial fos innecessària? Jo crec que no, com a
mínim nosaltres, tot el que hem demanat fins ara no se'ns ha
pogut aportar per part del Partit Popular cap mena d'estudis
d'aquestes característiques.

I efectivament, recordam que són 8.000 milions de
pessetes només l'operació "barco", ja que s'ha anomenada,
com una mostra de la mala gestió del què és no haver tengut
esment a les limitacions territorials del nostre país.

La gran crítica, l'única que jo he sentit i que a nosaltres
no ens ha convençut i per tant expressam el nostre rebuig a
aquesta esmena a la totalitat és que medi ambient envaeix
competències d'altri. Nosaltres creim que més aviat
contamina positivament les altres conselleries i les altres
institucions de les Illes.

En urbanisme, a mi sempre em pareix magnífic sentir al
PP defensar que la competència urbanística és dels consells
insulars, és higiènic sentir-ho de tant en tant, els micros ho
aguanten i jo crec que, com a mínim, també és un bon
recordatori de tot el que no s'ha fet durant tots aquests anys.

I en transports, jo crec que no fa mal que hi hagi uns
experts que des d'una altra sensibilitat influeixin també en
altres conselleries, que no sempre han palesat aquesta
sensibilitat. En qualsevol cas, és important estar coordinats
i per descomptat que des del nostre grup allò que ens
preocuparia és que totes les altres conselleries, tota la resta
del Govern no actuàs amb criteris mediambientals. Aquesta
serà la nostra postura i també des d'aquí se'n farà el
recordatori cada vegada que calgui.

L'altra gran crítica era que s'augmenta els capítols 1 i 2,
aquesta satanització de la despesa ordinària. Nosaltres estam
convençuts que per gestionar parcs naturals, per gestionar
medi natural és necessària despesa ordinària; per tenir
bombers és necessari el capítol 1. És a dir, hi ha tota una
sèrie de gestió que és impossible i que només des de criteris
decimonònics, gairebé, d'interpretació dels pressuposts, hi
ha una satanització de la despesa ordinària i una
sacralització positiva de la despesa d'inversió. No sempre és
així i creim que senzillament en moltes matèries
específicament és ben el contrari.

En qualsevol cas, ja dic, aquesta postura del nostre grup,
en farem balanç; és evidentment, en part, una qüestió de fe,
i en haver acabat comptarem. Nosaltres estam convençuts
i confiam en què hi haurà un canvi substancial, perquè a
pitjor gairebé del que pretenia, on ens duia la gestió del
Partit Popular, és difícil anar-hi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Socialista, té la paraula
la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats, Sra. Consellera,
bàsicament crec que en el debat d'aquest projecte de pressuposts
amb tot el que fa referència a la Conselleria de Medi Ambient
hem de partir d'una qüestió, i no val caure en la trampa de si els
pressuposts pugen percentatges o davallen percentatges, els
pressuposts no només és una qüestió dels números inicials que
es presenten aquí un dia a l'any, és una qüestió de credibilitat i de
confiança quan s'acaba la gestió del pressupost i som capaços de
passar balanç, de complir els compromisos de les lleis, complir,
en definitiva, les lleis que nosaltres mateixos aquí aprovam. És
una qüestió de confiança, de credibilitat, d'eficiència en la gestió
dels pressuposts que aquí es debaten i s'aproven, qüestions que
el Partit Popular va perdre absolutament i estrepitosament. 

Aquí ens hem cansat d'haver perdut el sentit de les paraules
quan el Partit Popular parla de medi ambient, i per què?, perquè
bàsicament han estat incapaços d'executar cap o la majoria dels
programes que van lligats o que anaven lligats dins aquests
pressuposts sota el gran títol de Medi Ambient. 

Aquest és el fet i el canvi de la gestió que explicàveu i que
creim que és absolutament necessari. Aquestes són les
diferències, recuperar el compromís amb els ciutadans i les
ciutadanes d'aquestes illes complint les lleis, complint les pròpies
lleis que aquí en aquests dies aprovarem.

Quins eren els arguments del posicionament en contra del
Partit Popular? El primer, aquesta rebaixa, teòricament, del que
eren els pressuposts. Anem a la pràctica, a la pràctica concreta de
les execucions. Aquí ens hem afartat de sentir que cada any hi
havia recursos per a la redacció, per exemple, dels plans
d'ordenació del medi natural. Quants se n'han fet? Dos aprovats
en vuit anys, dos definitivament aprovats, i amb contenciosos
pendents. Ordenacions de ports, cap, després de sortir cada any
als pressuposts que els farien, fins i tot després d'haver-los
contractat no n'hem vist cap mai. Inversions. Estació marítima de
Ciutadella. Fa tres anys que la posaven que la farien: 15 milions,
10 milions, anualment. Ineficiència total i absoluta. Aquest són
els resultats. Ordenació del litoral, cada any, quina era la
partida?, 15 milions? Executada, cap. Aquesta era la realitat i
així podem anar passant del que era la gestió, les grans xifres, els
compromisos del Partit Popular. I estudis, pla energètic, sap què
valen tots els estudis que deu haver trobat?, i en què van
concloure? En res, amb la por de prendre decisions, amb la
ineficiència total, i per tant allò important avui és, evidentment,
aquest compromís amb fets concrets, puntuals i que jo estic
convençuda que el Govern complirà perquè tendrà el suport d'un
grup parlamentari que ajudarem i treballarem en aquest mateix
sentit.

Per tant, de xifres, d'inversions que baixen i pugen res. Quan
compten i acaben al cap d'un any, començarem a comptar quina
és l'execució. Ells van fracassar estrepitosament. Res de les
xifres inicials que aquí ens venien com a les grans motos a final
d'any es complia, mai no es van complir, ni en el 50% dels
pressupostos que presentaven.

Però n'hi ha més. Invasió de competències, ens deia el Sr.
González Ortea, i penses: "Bé, i aquest senyor, a quin govern
pertanyia fa quatre anys?, a quin govern?"; a un govern que va
posar bàsicament que, agafant les competències dels consells
insulars, va aprovar els plans especials, els dos únics dos plans
especials de Menorca quan són competència del consell insular
i el consell insular va haver de posar al Govern un contenciós per
fotre'ns les competències. Açò és, i ara els critiquen a vostès pel
mateix, quan saben que dins el que farà referència a tot el que és
el debat de les transferències, s'anirà resolent. Tenen la

credibilitat de plantejar aquí invasions de competències en
ordenació del medi natural quan no han fet ni han deixat fer
res? Ni fer ni deixar fer, en absolut, amb dos contenciosos
des d'un consell insular en front del Govern per suplir les
competències que ens eren pròpies, i ja veurem com es
resol, açò aquest govern .

Invasió de competències entre conselleries. Home, aquí
creim en la col•laboració entre conselleries, aquí no són
compartiments estancs, reis de Taifes com eren ells, que
quasi entre un conseller i un altre les contradiccions eren
totals i absolutes. Idò no, està bé que hi hagi programes que
siguin transversals i que siguem capaços de fer feina en
col•laboració.

Programes buits, mobilitat. Ja ho entenc, que ells no
tenguin imaginació per pensar què vol dir açò, perquè ens
posaven el llistat de carrils-bici i quants en van fer?, un tros
d'un i un poc a la torta, però poca cosa més; anuncis,
emperò a l'hora d'executar evidentment no hi va haver res
mai, eh?, absolutament res mai. I d'energies renovables, el
repartiment de subvencions, pròpiament, iniciativa pròpia,
ben poques.

I, sobretot, despesa corrent, l'altra qüestió... Clar, ells
entenen que protegir i fer feina en medi ambient és prohibir,
és prohibir, és fer que els ciutadans estiguin en contra de
protegir, i aquesta filosofia és la que ha de canviar, jo estic
totalment d'açò amb la consellera, estic convençuda que
protegir és gestionar, que protegir vol dir invertir en gestió,
i quan acabin aquests quatre anys els ciutadans d'aquestes
illes ens demanen que protegim més perquè açò és rendible
per a tots, per als propietaris i per als ciutadans i per a la
gent que ens visita, i aquesta diferència, amb aquests
pressupostos, i açò és el que vertaderament ens interessa, jo
estic convençuda que amb aquests pressupostos podrem
aconseguir gestionar el medi ambient a través de la
col•laboració entre les institucions, entre les conselleries, i
tenguin clar açò: que hem de fer feina en positiu, que no
només és prohibir, que implica comprometre'ns en la gestió
dia a dia, i jo estic totalment convençuda que el balanç
d'aquí a un any nosaltres sí que podrem dir, sortir i dir:
"Enhorabona, consellera".

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Amb aquesta intervenció... Sí, Sr.
González Ortea, per què em demana la paraula?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, yo le pediría medio minuto por
contradicciones, porque tanto el Sr. Alorda como la Sra.
Barceló no han fijado posiciones respecto al presupuesto de
la sección 15, sino que se han dedicado a hablar sobre los
presupuestos ya pasados de gobiernos anteriores,
exclusivamente, y referidos al PP. Ya digo que necesito
solamente 10 segundos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, vostè sap que estam en un debat de
fixació de posicions. Si jo no he cridat l'atenció als diputats
perquè no estaven fixant posicions, en tot cas serà culpa
d'aquesta presidència, però no procedeix donar un torn de
contradiccions.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
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Yo pediría a la presidencia en todo caso que en lo sucesivo en
el debate preste la máxima atención. Fue un tema que ya
tratamos en la Junta de Portavoces y que desgraciadamente
estamos viendo que es así. He sido aludido por los dos
reiteradamente, tanto mis palabras como mi exposición. Es
difícil juzgar que eso sea fijar posiciones cuando realmente no se
han referido para nada al presupuesto de la Conselleria de Medio
Ambiente.

EL SR. PRESIDENT:

Prenem nota de la seva consideració.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Substanciant aquest debat, passam al debat número 10.
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