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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, abans de començar la
sessió plenària del dia d’avui..., abans de començar la sessió
plenària del dia d’avui els vull manifestar que hauran trobat
damunt del seu escó, o els hi estan entregant, uns
“euromoneders”, que és una forma més de colAlaboració amb les
administracions, tant de l’Estat central com l’esforç que està
fent la Conselleria d’Hisenda perquè a partir de dia primer de
gener idò tenguem tots disposició de la moneda única i puguem
facilitar la seva entrada. És una mesura de suport a totes
aquestes accions i activitats que es duen en aquest sentit.

Vull manifestar-los, senyores i senyors diputats, que això és
una entrega a compte de les seves percepcions del proper mes,
no és un regal. Això són doblers i per tant és una entrega a
compte.

En segon lloc, vull manifestar-los que farem els debats
corresponents a la Llei anomenada d’acompanyament i a la Llei
de pressuposts, i les votacions seran a partir de les 14 hores, o
sigui, de les 2 del migdia.

I. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.

I dit això entraríem en el debat del dictamen del Projecte de
llei 4087, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública. Hi ha esmenes presentades i que es mantenen davant
el plenari: la 4559, de modificació; la 4876, de supressió; la 4877
i la 4878, de modificació; la 4849, de substitució; la 4858,
d’addició; la 4879 i la 4880, de supressió; la 4850, d’addició; les
4851, 4852 i 4853, de supressió; la 4854, de modificació; la 4855,
de supressió; la 4856, de modificació; les 4881, 4882, 4860, 4872
i 4861, de supressió; la 4883, d’addició; les 4862, 4863, 4864,
4865, 4866, 4867 i 4868, de modificació; les 4873, 4874, 4875 i
4886, d’addició de nous articles; la 4869 i la 4870, de
modificació; la 4857 i la 4871, d’addició de noves disposicions
addicionals; la 4884, de supressió; la 4885, d’addició; la 4887,
4888 i 4889, de supressió; la 4890 i la 4891, d’addició; totes
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

La Sra. Salom disposa de deu minuts per a la defensa
conjunta d’aquestes esmenes i té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Popular hem presentat un conjunt de 42 esmenes
en aquesta llei. Unes d’elles evidentment són de supressió,
perquè hi ha certs aspectes d’aquesta llei que ens pareixen
impresentables i que són un desbarat, i per això des del Grup
Popular demanam que es llevin; unes altres esmenes són de
modificació de certs continguts de la mateixa, i un altre conjunt
d’esmenes són per afegir nous articles de temes que des del
Grup Popular consideram que són interessants i que millorarien
sensiblement aquest text. Per tant hi ha tres tipus d’esmenes
que passaré a defensar conjuntament.

He de dir en primer lloc que en aquests pressuposts vostès
tenien una gran oportunitat, perquè per primera vegada
disposen de 18.500 milions de pessetes més de finançació
autonòmica per a l’any 2002, i resulta que vostès, amb les seves
xifres, amb els seus comptes, veim que això s’ha diluït dins el
pressupost, que això s’ha fos, i que no hi ha cap avanç
important respecte als pressuposts de l’any passat. No podem
(...) un sol nou programa estrella, alguna cosa important, alguna
cosa nova dins aquestes pressuposts de l’any que ve; per tant,
creim que han perdut una oportunitat molt important.

Després volem comentar que en els darrers debats que hi ha
hagut de pressuposts, i en concret quan discutíem aquesta llei
de mesures tributàries i d’acompanyament, la portaveu del Grup
Popular sempre, la Sra. Cabrer, els demanava, al Govern, que
intentassin posar en marxa noves polítiques dins
desgravacions, dins tots aquells tributs en què el Govern té
competències per modificar tipus, per crear noves deduccions
dins tots aquests imposts que estan transferits: impost de la
renda, impost de transmissions patrimonials, impost de
successions, impost d’ITP, en definitiva, dins tot un conjunt de
mesures, i vostès mai no feien cas d’això, i enguany per primera
vegada ens han escoltat i han incorporat tres temes concrets.

Un és la deducció pel tema de llibres, que evidentment des
del Grup Popular hi estam d’acord, però creim que s’han quedat
curts, perquè vostès diuen que això beneficiarà la gent que té
menys disponibilitats econòmiques, i evidentment beneficia un
conjunt de la població que té pocs recursos, però els que en
tenen menys, aquells que no arriben als mínims per haver de fer
la declaració de renda, aquests no se’n veuran beneficiats, i
creim des del Grup Popular que aquí sí que el pacte d’esquerres
hauria d’haver posat en marxa certs temes perquè aquest
conjunt de la població se’n pugui beneficiar.

Per un altre costat tenim les ajudes que es donen a les
persones majors de 65 anys, que el Govern anuncia a bombo i
platerets dient que ells seran els responsables que puguin
desgravar aquestes persones majors 36 euros de la seva
declaració de renda. Hem de dir que això no és una novetat del
pacte d’esquerres. Aquesta mesura s’aplica des de l’any 97
perquè el Partit Popular, quan governàvem, la va posar en
marxa, i la deducció que aplicava el Partit Popular era de 24
euros per a totes aquelles persones majors que no arribassin a
un determinat nivell de renda, i vostès el que han fet és
incrementar un poquet això, la qual cosa ens pareix molt bé,
però els hem de dir que dins les dades que presenten vostès,
dins la memòria econòmica justificadora d’aquests pressuposts,
aquí presenten dades equivocades, dades errònies,
incorreccions, perquè ens diuen que aquesta mesura suposarà
1 milió d’euros per a l’administració autonòmica i això no és
cert, això està equivocat, enganen la gent amb aquestes xifres,
perquè tan sols és de 342.000 euros. Jo els demanaria que quan
presentin i justifiquin els comptes, presentin els papers ben fets
i no amb errades, amb incorreccions, o també podríem pensar
que són errades intencionades per intentar demostrar a la
població que aquestes ajudes són més abundants.

I per un altre costat ens trobam amb les deduccions per a
tots aquells propietaris que tenen determinades finques.
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Nosaltres, el Partit Popular, a les Directrius d’Ordenació del
Territori proposàvem que totes aquelles persones que tenen
finques dins espais protegits poguessin deduir un 25%
d’aquelles despeses de conservació. Vostès anuncien a bombo
i platerets que doblen aquestes mesures. Això no és cert,
perquè amb nosaltres afectava totes les finques que estiguin
dins espais naturals protegits, i vostès, la seva iniciativa és
només del 50% dins les finques que estan dins parc natural, i
amb això vostès han intentat donar una falsa imatge de quin
tipus d’ajuda és el que pretenen donar. Però a més a més diuen
que això és la gran solució per a aquells senyors, grans o petits,
que tenguin moltes o poques propietats dins finques o dins
espais protegits; mirant els papers, mirant aquesta famosa
memòria econòmica, ens trobam que aquesta mesura suposa 11
milions de pessetes, el cost per a aquest govern d’aquestes
mesures són 11 milions de pessetes, i amb una nota de premsa
feta per aquest govern ens diuen que aquesta mesura afectarà
una gran quantitat de persones, que afectarà 4.000 propietaris;
si dividim el cost per a l’administració, que són 11 milions, entre
els 4.000 propietaris, ens trobam que cada propietari de finca
per les seves inversions podrà suposar una deducció dins la
seva declaració de renda de només 3.000 pessetes anuals. Crec
que s’ha fet molt d’anunci, molta propaganda, molta publicitat
sobre aquesta gran mesura i al final això queda en no res. És
una mesura molt esquifida i que creim que no ajudarà massa a
intentar arreglar i millorar la conservació de les finques a la
nostra comunitat autònoma.

Per tant els deia que amb aquestes mesures vostès han
quedat curts, han perdut una gran oportunitat perquè s’han
diluït en números dins aquestes grans xifres i no ha quedat un
projecte concret.

Des del Grup Popular també proposam suprimir unes altres
esmenes que fan referència a la creació de noves taxes, que
creim nosaltres que són exagerades i que s’han passat vostès.
La primera d’elles és el tema dels vedats de caça. Vostès
incrementen el que han de pagar els propietaris d’un vedat de
caça en un 360%, és a dir, un senyor que l’any passat, l’any
2001, en un rebut pagava 6.000 pessetes, 6.040 pessetes per un
vedat de caça, vostès amb aquesta llei l’any que ve aquest
senyor pagarà 29.000 pessetes. Creim que és un increment
exagerat, que tenen com un afany per recaptar més doblers, i
que en definitiva a la consellera de Medi Ambient podem
entendre que li vagi bé aquesta política, però després en el
Consell Insular de Mallorca la política és totalment distinta. Des
de la Conselleria de Medi Ambient es va que hi hagi menys
caçadors, que es caci menys, i en canvi des del Consell Insular
de Mallorca la política és totalment al revés, i al final aquí
governen a un lloc i a un altre els mateixos; l’únic és que els
papers estan capgirats: a un lloc governa el president és del
PSOE i a l’altra institució el president o la presidenta és d’un
altre partit polític. Convendria que aclarissin quines són les
polítiques de defensen vostès.

Per un altre costat, una altra taxa que des del Grup Popular
consideram que és totalment equivocada i que va en contra de
la imatge i que va en contra de l’economia turística de la nostra
comunitat és la taxa per fer reportatges publicitaris dins espais
naturals protegits i dins finques de titularitat pública. Creim que

el fet que el Govern posi una taxa perquè tots aquells senyors
que volen fer fotos que després surten als catàlegs dels
majoristes de viatges, fotos per promocionar productes del
nostre camp, de la nostra pagesia, fotografies per a un
programa d’un senyor que té un turisme rural o un agroturisme
que vol entrar a internet i que té una pàgina promocionant allò
seu, tots aquests senyors han de demanar una autorització a la
Conselleria de Medi Ambient?, li han de demanar permís per fer
fotos i a sobre després l’administració li dirà si sí o si no, i a
sobre han de pagar una taxa? Des del Grup Popular consideram
que això va en contra dels interessos generals de la nostra
comunitat autònoma. Pensam que aquí s’ho haurien de pensar
i retirar aqueix article.

Després també presenten tot un conjunt d’articles que fan
referència a infraccions i sancions en matèria de costes, articles
26, 27 i 28. Des del Grup Popular consideram que tots aquests
articles s’haurien de suprimir perquè resulta que les
competències en tot això són del nivell del Govern central. El
Govern balear no té competències per regular en aquestes
matèries i vostès es dediquen, a través d’aquesta llei
d’acompanyament, a regular aspectes en què no té
competències el Govern balear, i al final pareix que vostès volen
provocar el Govern de Madrid perquè impugni, perquè posi un
recurs contra aquesta llei. No tenen competències sobre
matèries que vostès regulen; pareix que tenen ganes
d’enfrontar-se, de discutir amb el Govern de l’Estat espanyol.

Per un altre costat tenim una esmena o un article que fa
referència a ajornar l’entrada en vigor del nou sistema de
finançament dels consells insulars. Vostès, segons han dit
sempre, defensen els consells insulars, han fet una nova llei de
finançament dels consells insulars, però resulta que no entra en
vigor l’any que ve, resulta que han pactat les tres presidentes
dels consells amb el president del Govern aquesta nova llei de
finançació de les institucions, i a través d’un article de la Llei
d’acompanyament resulta que no entrarà en vigor dia 1 de
gener del 2002, sinó que s’ajorna fins a dia 1 de gener de l’any
2003. I això ja fa dos anys que fan el mateix, cada any ho van
allargant un any més, un any més, un any més. Què passarà
l’any que ve? Que l’any que ve tornaran a presentar un article
dient que s’ajorna per a dia 1 de gener de l’any 2004?, serà una
decisió que haurà de prendre el nou govern de les pròximes
eleccions autonòmiques? Demanam des del Grup Popular que
entri en vigor ja aquest article, la finançació dels consells
insulars per a l’any 2002.

I després des del Grup Popular hem plantejat el tercer bloc,
que són esmenes per afegir nous articles, que creim que són
positius i que redundaran en benefici dels ciutadans de la
nostra comunitat autònoma. La primera d’elles és derogar
l’aplicació de l’ecotaxa; en aquests moments d’incertesa
econòmica creim que no és el moment oportú de posar en marxa
l’impost sobre instalAlacions turístiques. Des del principi hem
vist que és un impost injust, que és un impost discriminatori i
que va en contra de la competitivitat de l’economia de les Illes
Balears. Per tant nosaltres demanam que retirin aquesta ecotaxa.
I una altra esmena que, si no accepten la retirada, almenys se
suspengui la seva aplicació.
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I també els demanam, perquè creim que és bo, que en un
termini de sis mesos aquest govern posi en marxa una llei de
l’empresa familiar, que posi en marxa una llei destinada a la
petita empresa de la nostra comunitat autònoma, pilar de la
nostra economia, on es contemplin distintes mesures, mesures
fiscals, mesures de formació de noves tecnologies i mesures per
poder adaptar aquestes empreses als canvis de les noves
tecnologies. Creim que això seria un tema que ajudaria molt les
nostres petites empreses i que és una idea que posam damunt
la taula perquè vostès, des del Govern, la posin en marxa. Veig
que al conseller d’Hisenda aquest tema no li interessa massa,
que ni tan sols és aquí en aquest debat per escoltar quines són
les propostes que feim des del Grup Popular.

I un altre conjunt d’esmenes són crear un parell de
deduccions més dins l’impost de la renda de les persones
físiques. Aquest govern té competències per crear noves
deduccions i des del Grup Popular creim que seria bo que totes
aquelles famílies en què l’home o la dona es dediquen a fer les
tasques domèstiques, les feines de la casa, tant sigui l’home
com sigui la dona, puguin deduir de la seva declaració de renda
unes 20.000 pessetes anualment per intentar alleugerar la
tributació de la família a la nostra comunitat. També demanam
una altra iniciativa que és per fomentar la natalitat a la nostra
comunitat autònoma, que s’apliqui una deducció de 25.000
pessetes per a tots aquells alAlots que hagin nascut al llarg de
l’exercici, o bé qualque família que els hagi volgut adoptar, idò
que l’home o la dona es puguin aplicar dins la seva declaració
de renda una deducció anual de 25.000 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, vaig acabant. I per finalitzar dir-los que
també des del Grup Popular hem presentat una altra esmena en
què els demanam que l’impost de transmissions patrimonials,
que vostès varen incrementar un 17% el primer any que varen
arribar al Govern, aquest impost incideix sobre totes aquelles
famílies, sobre totes aquelles persones que volen adquirir un
habitatge de segona mà, un habitatge no a estrenar, en
definitiva, la gent que compra un habitatge, en general, que té
menor poder adquisitiu, un habitatge més barat, idò vostès a
aquesta gent li incrementen la tributació de l’impost de
transmissions patrimonials en un 17%. Nosaltres els demanam
que tornin enrere això, que creim que va ser un error, i que torni
a quedar un 6%.

Com a conclusió, hem de dir des del Grup Popular que s’han
equivocat en el plantejament que han fet enguany d’aquesta
llei, que hi ha un conjunt de taxes que creim que són
inadmissibles per a la nostra comunitat, i els demanaríem que
intentin acceptar un conjunt important de les esmenes
presentades pel Partit Popular perquè en definitiva creim que
millorarien en molt el text presentat pel Govern.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Un torn en contra... Sr. Alorda, en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, com que es tracta, com ha apuntat la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, de 42 esmenes, és complicat rebatre
cada una d’elles, com a ella li ha costat defensar-les tote s ,  i
procurarem senzillament fer un breu repàs intentant sobretot fer
èmfasi on se n’ha fet durant la intervenció.

D’entrada he d’apuntar que probablement no és una bona
manera de començar dir que la Llei d’acompanyament o aquesta
llei de mesures fiscals sigui un desbarat. Jo crec que..., o ens ha
semblat entendre que hi havia elements absurds i desbaratats
que jo crec que des de la lògica que hi pugui haver distintes
sensibilitats i, fins i tot, evidentment, sempre voler arribar un
poc més enllà, com permet fins i tot el fet d’estar a l’oposició de
demanar-ho a qui està en el govern, tampoc no..., si es pot
evitar desautoritzar la tasca governamental jo crec que sempre
és positiu; només procurar fer-ho quan no quedi altre remei.

Per altra banda, la primera crítica, també, general, a tots els
pressupostos i per tant a la Llei d’acompanyament, és que
s’hagin diluït aquests..., ja veurem si increment de finançament,
que ara està un poc enlaire, encara, d’aquests 18.000 milions de
pessetes. Nosaltres consideram que no s’ha fos; senzillament
era una millora que existia, que és insuficient i que veurem com
acaba aquesta negociació, però no pensam que s’hagi d’agafar
una millora de finançament que és de caràcter no finalista i
colAlocar-la com un projecte estrella per dir que això és el que ha
suposat un model de finançament. Supòs que deu ser d’interès
per al Partit Popular però realment no crec que interessi cap
altre ciutadà de les Illes Balears. La veritat és que allò important
és que es duguin a terme les polítiques de despesa i que donin
els serveis adequats. Nosaltres pensam que és política estrella
fer educació, és una política estrella fer benestar, i és una
política estrella fer obres públiques que siguin necessàries; no
cal crear una línia específica ni apuntar-la o circumscriure-la en
aquesta llei d’acompanyament.

Per altra banda s’apunten, i aquí ja entram a les mesures
fiscals que recull aquesta llei, jo crec que faria un bé el conseller
d’Hisenda, i per ventura convendrà tenir-ho present per a l’any
que ve, de fer un text refós de totes les mesures fiscals que ja
començam a tenir apuntades d’ençà que tenim capacitat
normativa sobre els impostos cedits, perquè com a mínim
evitarem que vostè pugi i digui que mai no s’ha fet cap mesura
d’aquest caràcter fiscal, que és el que m’ha paregut entendre a
mi. Abans, evidentment, ja en va començar a fer el Partit
Popular, vostè mateixa ha recordat que una de les propostes
que aquí s’apunten és una puja respecte de la deducció que es
va apuntar l’any 97, i d’altres s’han anat incorporant aquests
darrers anys. Jo record que en els pressupostos del 2000 hi
havia l’ajuda per a les escoletes, hi ha havia unes ajudes per a
l’habitatge i en el 2001 també n’hi va haver unes altres. El que
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passa és que els fets mateixos de no traslladar-les, de no anar-
les recollint cada any a la nova llei sinó que ja queden
instalAlades a la Llei d’acompanyament, per ventura sí que ens
convendrà fer una tasca d’arqueologia jurídica, posar una llei
de mesures o de normes tributàries, i recollir-les perquè no hi
hagi lapsus com el que ara vostè ens apunta, perquè n’hi ha tot
un conjunt que quan vostè..., si vostè després mira la
declaració de renda de l’any 2001 trobarà normatives que s’han
anat aprovat en successives lleis d’acompanyament dels
pressupostos.

En aquesta efectivament n’hi ha dues, els llibres de text  i els
majors de 65 anys, que nosaltres consideram que tenen un
valor i que per tant hi donam tot el suport. Vostès n’apunten
d’altres. Jo crec que amb independència que siguin més o
menys interessants en polítiques de família, la veritat és que no
podem, probablement, acceptar o apuntar totes les normatives
o totes les desgravacions de caràcter fiscal. Tanmateix allò
important són les polítiques de despesa, allò important
evidentment són les beques, que hi hagi les escoletes, que hi
hagi una política i un dret de família i uns drets, totes unes
ajudes estructurals a determinades polítiques, i no
necessàriament es (...) en unes desgravacions fiscals. De totes
maneres, evidentment, qui governa ha de fer un exercici de
responsabilitat en les prioritats i enguany s’ha considerat
oportú que hi hagués aquestes.

Respecte de l’altra novetat, que és incrementar les
desgravacions de les àrees d’espais protegits, ens sorprèn com
la portaveu del Grup Popular ridiculitza -això és la impressió que
nosaltres en treim- una mesura que es va vendre, ja que vostè
apunta el tema de la publicitat, com si fos una gran panacea. Li
record l’esmena, degué ser in voce en comissió, que es va
introduir dins les Directrius d’Ordenació del Territori, que va
obligar al canvi del nom de la llei perquè incloïa mesures
tributàries, a la qual pareixia que es podien desgravar les
despeses que fessin tots els afectats per un sòl rústic protegit,
i allò es venia i es..., sí, es venia a l’opinió pública com una gran
aportació i que els ciutadans hi sortirien guanyant molt, que
valia la pena un sòl rústic protegit a partir d’aquella mesura.
Aquella mesura, si era tan bona, avui continua essent-ho
perquè es manté talment, i l’únic que es fa és ampliar-la,
millorar-la per al que són els espais naturals protegits, perquè
hom pensa que aquests han de tenir un plus, i hem d’enviar un
missatge també als propietaris i a la ciutadania del fet que hi
haurà un compromís addicional del país i, per tant, de les
administracions públiques amb els espais naturals protegits
respecte dels que ja hi havia, línia PP de l’any 99, amb el sòl
rústic protegit. Per tant, si aquesta és ridícula, pensi el que és
el que vostès feren, que semblava -ja dic- una panacea. 

Jo crec que per ventura és insuficient, com vostè diu, però
no ho ridiculitzem i, en qualsevol cas, malgrat sigui insuficient,
ja hi tornam a ser, és a dir, realment no es pot valorar i no es pot
qualificar una política governamental només per les
desgravacions fiscals. A les àrees d’especial protecció hi ha
d’haver polítiques de despesa, hi ha d’haver moltíssimes altres
mesures que no siguin estrictament aquestes deduccions que
ara aquí s’apunten.

Realment a les noves taxes no hi entrarem gaire. Creim que
feia anys que no s’actualitzaven alguns dels conceptes i ara
s’ha apuntat, i creim, efectivament coincidim amb vostè, que el
tema dels espais naturals protegits s’hauria d’ajustar, i per
ventura la redacció no és la més afortunada però crec que
aquesta és la intenció i talment és la vocació i, per tant, quedarà
també com una vocació del legislador, que ha de ser aplicada
només als serveis públics, a les finques públiques.

Pel que és el sistema de consells, a nosaltres ens sorprèn
aquesta defensa tan incisiva del fet que entri en vigor el gener
del 2002. Com vostè sap, que tenim la llei entrada a la fi després
de tants d’anys de demanar un sistema definitiu, des dels anys
setanta que es demana el sistema definitiu, d’ençà de la
preautonomia; després, la Llei dels consells insulars, vostè ho
recordarà, el 87, amb el suport de tots els grups de la Cambra
tret del nostre, perquè trobàvem que no tenien prou
competències els consells ni es garantia el sistema de
finançament definitiu, ara vàrem estar esperant, s’havien donat
cinc anys, després s’havia anat prorrogant un any rere l’altre,
nosaltres també voldríem que entràs en vigor l’any 2002, però
tenint la llei entrada, la discussió molt aclarida, molt fermada ja
amb els distints interlocutors dels consells, per tant tota
l’obertura perquè ara el Grup Popular i tots els grups presentin
les esmenes en aquest parlament, creim que aquesta obsessió
perquè siguin dies, mesos abans, la trobam innecessària. Tant
de bo si hagués arribat, però en dos anys s’ha duit un sistema
definitiu dels consells, quan n’havíem estat 20 esperant-lo. Per
tant nosaltres la celebram; ens hagués agradat que ja hi fos
però crec que ara no ens ve de 15 dies.

Per allò de l’ecotaxa jo estic content que com a mínim ara ja
ho circumscriguin al fet que ara no és el moment, però com que
coneixem que la seva postura és ni ara ni mai, realment li lleva
molta força aquest argument de caràcter conjuntural. Si fos un
element conjuntural no el compartim perquè tampoc les dades
que tenim en aquests moments sobre el 2001 no apunten al fet
que sigui aquesta situació tan dramàtica, tot i que expressam la
nostra sensibilitat i ho hem dit en distintes ocasions que, si fos
un debat de caràcter conjuntural per a un moment determinat de
crisi, estam disposats i creim que serà bo que aquesta ecotaxa
si qualque any no s’ha de cobrar ho hauríem d’analitzar i ho
hauríem de pensar, però, ja dic, la seva postura parteix la
sospita que tenim que ni ara ni mai, és a dir, és una actitud
contrària a l’ecotaxa i per tant des d’aquest punt de vista
nosaltres, que en som defensors, la veritat és que no podrem
donar suport a aquesta esmena.

Més motiu: la necessitat del finançament autonòmic, que
creim que necessita tenir ingressos per poder posar els serveis
que necessita el nostre país al nivell que mereixen els nostres
ciutadans, i que el sistema de finançament que en aquest
moment s’apunta i manté el dèficit de balança fiscal
absolutament escandalós que pateix aquesta comunitat
autònoma, aquest país, i per tant és difícil admetre o entrar a
debatre les seves propostes de rebaixa d’impostos, ja que ni el
Govern de l’Estat se’ls creu respecte dels seus, que aquí ens
apuntin que s’hagi de baixar l’impost de transmissions
patrimonials. Li record, per la defensa que ha fet de determinada
renda, que sí que es va baixar per a l’habitatge protegit o per a
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l’habitatge qualificat, que es va baixar del 6 al 5% l’impost de
transmissions patrimonials.

Per tant, certament, si tenguéssim una postura de fermar els
cans amb llonganisses, que és el que sembla a vegades quan
hom va pels ministeris a aclarir quines són les necessitats
d’aquesta comunitat, la veritat és que ens podríem plantejar
algunes de les mesures fiscals que vostè apunta, però no crec
que estiguem en aquest punt.

Per altra banda se’ns apunta una llei de l’empresa familiar.
Jo crec que és positiu, nosaltres aplaudim i compartim aquesta
sensibilitat, la necessita de la petita i mitjana empresa i,
especialment, l’empresa familiar, però ni hem vist la necessitat
que les mesures per donar-l’hi suport hagin d’estar recollides
en una llei ad hoc, sinó que poden ser perfectament i, de fet,
són instrumentades a través de Vicepresidència i, en general,
d’altres conselleries del Govern des d’aquesta sensibilitat per
a aquesta mena d’empreses, i no veim que sigui necessari el
rang jurídic d’una llei per reunir-les. En qualsevol cas tampoc
no cal que sigui aquesta comanda feta des d’una llei
d’acompanyament dels pressupostos, però continuam oberts
a aquest debat, perquè certament tot el que s’hagi de fer i es
pugui fer en benefici d’aquestes empreses creim que
compartirem les iniciatives que pugui aportar el Partit Popular.
En aquest moment no hi ha cap iniciativa concreta, sinó que
senzillament la comanda que es faci una llei sense apuntar quin
hagi de ser el seu contingut, si podem fer un debat sobre els
continguts ja analitzarem si cal que sigui amb una llei o basta
senzillament amb una convocatòria.

Per la resta també, i vostè em sembla que no hi ha entrar, en
l’esmena presentada per a una moratòria de grans superfícies,
en aquesta línia..., hi ha un altre debat? Idò en aquest cas m’ho
apuntaré per a l’altre debat perquè em pensava que les 42 ja
eren totes juntes.

Moltes gràcies, idò, em sembla que he contestat com a
mínim a la majoria dels arguments que vostè ha apuntat. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Tirs Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Faré un
esforç per ser breu, ser clar i no repetir arguments, que després
de la quarta discussió, o tercera discussió que duim, poden
suposar que no diverteixi ningú. Però sí que hi ha algunes
coses que val la pena dir-les, perquè toquen el concepte mateix
del que és una llei d’acompanyament dels pressuposts de la
comunitat autònoma, o d’una entitat pública, la que sigui. 

Primer de tot, quan es fa referència a l’IRPF, i a demanar
l’IRPF es discuteix un principi de política general
importantíssim, i és: què és política? Política és, a veure, d’on

es tenen els diners, qui paga; segona, de quina manera els
tornam a repartir per fer una societat més justa. Hi ha grups
polítics, hi ha partits polítics que defensen primer de tot que ha
de ser un impost progressiu, que ha de pagar el que més té,
etcètera; i hi ha altres, que no són ni bons ni dolents,
senzillament són diferents, que consideren que hi ha uns
imposts generals, indirectes, a través del consum, sobretot de
consum de béns moltes vegades necessaris, posem per cas la
benzina o els carburants, que tenen un impost afegit, que el
paga tothom, guanyi por o guanyi molt, perquè s’ha convertit
en un bé necessari, i açò augmenta òbviament les arques de
l’Administració pública per subvenir les seves necessitats.

Per tant, quan demanam rebaixes de l’IRPF podrien estar
d’acord amb una línia general, però quan començam a
particularitzar sorgeixen les diferències. Per exemple, són clares
primer de tot un error d’interpretació, creim, que és quan es
demana que s’augmenti el rebaix de les taxes de la bonificació
per compra de llibres de text, que considera que els que no
guanyen prou per fer declaració d’hisenda en surten exclosos,
quan no és així. Un, encara que no hagi de fer la declaració
d’hisenda, la pot fer per demostrar que és negativa, i acollir-se
efectivament a l’ajut. Una cosa és no estar obligats a fer
declaració, i l’altra que no en puguin fer. Són dos conceptes
diferents. Jo puc fer perfectament una declaració d’hisenda per
demostrar que estic baix del mínim, i amb les xifres que hi ha a
la llei d’acompanyament, em puc beneficiar perfectament
d’aquestes bonificacions sobre llibres.

Amb el tema de la caça, que sap la portaveu del Grup
Popular que tenim certes diferències, però hi ha una qüestió
molt clara: què és el que s’ha de protegir? S’ha de protegir o no
s’ha de protegir la flora, i la fauna en aquest cas, d’aquestes
illes. Si fos absolutament gratuït el fet d’anar a caçar, que ha
perdut la connotació primària que tenia de caça per alimentació,
per un fet econòmic, quan el poder adquisitiu era molt baix; o es
posen aquests imposts per accedir o per fer visible una mesura
coercitiva per preservar la fauna d’aquestes illes? Per què es
declaren vedes? Les vedes, i l’existència d’aquestes taxes són
efectivament mesures dissuasives, perquè no es pot prohibir la
caça en general. Estam d’acord que no es prohibir la caça en
general. Estam d’acord, que no es pot prohibir, perquè és un
sociològic prou important, i a aquestes illes també un fet
econòmic, igual que a molts d’indrets d’Espanya, que es fan
programes lligats amb les propostes turístiques per fer caça. 

Per tant, que hi hagi una repercussió monetària sobre
aquest fet important, és un fet dissuasiu perquè no es matin
tants d’animals. Hi ha altres indrets allà on es paga no solament
per tenir un permís de caça, sinó pel nombre de peces de cada
espècie que s’han mort amb una partida de caça. Si es maten
tantes perdius, a tant per cap, vostè pagarà a més totes
aquestes coses. Aquí, que les finques moltes d’elles són
privades, no són públiques, i la vigilància no és excessiva,
sembla que és impossible açò. O aleshores acudir a una taxa per
hectàrea damunt la zona que es pretén vedar, que és limitar
l’accés només als que tenen permís directe del possessor, del
propietari del vedat, ens sembla que no és cap disbarat, ni
atempta contra les societats de caçadors, ni amb la política que
puguin observar un altres consells sobre la protecció a aquesta
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fauna humana que es dedica a caçar, no amb igualtat de
condicions, els ocells i mamífers susceptibles de cacera en
aquestes illes.

Una cosa hem de dir, i és que nosaltres li pregaríem que
després d’aquesta discussió tinguessin una aproximació, per
fer possible dues o tres coses. Una que tenim pendent de
comissió, que és la moratòria de grans superfícies comercials,
que sembla que de moment hi havia un rebuig a acceptar-la a
una transaccional que es va oferir, i que sembla prudent tornar-
la a discutir, sigui rebutjada o sigui admesa, no pressuposa res;
i a més tenint en compte una sèrie d’esmenes que vostès han
fet, suggeriria que: primer de tot, quan es diu que aquest (...)
qualque banda un tribut que no es pot fer, per exemple el
d’abocament, jo li recordaria, o millor dit li comunicaria que dins
un informe de l’Agència Tributària sobre aquesta llei
d’acompanyament, diu que en primer lloc s’ha d’assenyalar
amb caràcter general que no s’han observat en el text examinat
cap aspecte que vagi en contra de l’actual repartiment de
competències normatives establert per la Llei 14/96, de 30 de
desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes, i de mesures fiscals complementàries. Seria, i a més
ho té perfectament documentat a la Llei, que hi ha les
referències als textos legals que emparen aquesta actuació
sobre els abocaments a la mar, que són prou perillosos.

En canvi diríem que a l’article primer, apartat 1.a)
proposaríem que es canviàs, perquè és una redacció, no direm
desgraciada, però sí que ha sortit un poc comsevulla, i li
proposaríem canviar la redacció, que digués: a) 1, quan parla
dels llibres, “en declaracions efectuades en règim de tributació
conjunta, amb una part general de la base imposable, prèvia
l’aplicació...”, etcètera, que és un canvi d’ordre que ens sembla
d’una redacció més acurada per un text d’aquesta categoria.
Igualment ho faríem a l’apartat a) 2 del mateix article,
“declaracions efectuades en règim de tributació individual, amb
una part general”, i després seguiria “de la base imposable
prèvia a l’aplicació del mínim personal i familiar”.

I quan es parla a l’article 2 de la modificació de la disposició
addicional tretzena de la Llei 6/99, a l’apartat 2.a) hi havia un
“com que”, que era amb les finques o terrenys inclosos a les
àrees..., etcètera. Aquí proposaríem una redacció de transacció,
que després la podem mirar junts, i compartir o no, però ja li dic
que és “quan les finques o terrenys inclosos en les àrees de sòl
rústic protegit hagin obtingut a més la declaració de Parc
Natural, Reserva Natural o Monument Natural, conforme al
disposat a la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestre, la deducció serà del
50% de les despeses de conservació i millora realitzades”.

Hi havia un motiu de desacord, i no tant de desacord, que
estava relacionat sobre la publicitat feta sobre espais naturals.
Quan aquests són públics, òbviament que la capacitat de la
comunitat autònoma, no perquè es facin les fotografies, sinó
perquè es faci una utilització comercial d’aquestes imatges, que
hi ha una lectura que diu que són totes les finques, i hi ha una
lectura que diu que només són les públiques. Aleshores valdria
la pena, si només fossin les públiques, crec que seria millorable
la redacció de l’article corresponent, podrien arribar, si no a un

acord total, a una aproximació prou notable, perquè vostès i
nosaltres poguéssim votar el mateix en el que es refereix a
aquest punt.

I per últim, que no és tot, però sí que val la pena, hi ha dues
coses: Primer de tot, l’aplicació de l’ecotaxa. L’aplicació de
l’ecotaxa, amb la situació de tràmit que està, ens sembla que no
és a través d’una modificació de la llei d’acompanyament, que
s’hagi de tudar l’esforç fet, i les esperances posades en una
figura notable quant a finançació de la comunitat autònoma i de
projectes que tindran una incidència en la millora de l’aspecte
d’aquestes illes, i l’han de rebutjar forçosament. Però n’hi ha
una altra que és més..., i com que la memòria a aquestes hores
sol fallar..., ah, aquí. El tema de les empreses familiars. Empresa
familiar o petita empresa són conceptes bastant banals, no
volen dir res. Per què? Hi ha dins la política de la comunitat
autònoma actuacions de la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, que té previst ajuts específics en la mesura que hi ha
aquesta aproximació a noves tecnologies, o és una indústria de
nova planta, no és a través d’una bonificació de l’IRPF que
s’ha de contemplar la pervivència d’aquestes empreses.
Imaginem que les empreses han de tenir una bonificació a
través de l’IRPF per subsistir; perdoni, aquesta empresa que
tanqui, perquè no dóna beneficis. Si no, serà una empresa
subvencionada; i una de les missions fonamentals de les
empreses és donar beneficis.

Per tant, hi ha un contrasentit important. Que la política del
Govern estigui per ajudar aquests empresaris nous o jove,
siguin familiars de tot tipus, amb consanguinitat o sense, hi ha
programes específics d’ajuda, perquè obrin noves indústries.
És mantenir-les amb un tractament fiscal especial per a aquests
casos, ens sembla una exageració, sobretot quan no es diu que
és una petita empresa, i hi ha empreses familiars que manegen
molts de cents, o mils de milions en aquestes contrades
d’aquestes illes, i que es veurien així indiscriminadament
afavorides innecessàriament per una mesura que no crec que jo
que el Grup Popular pugui admetre com a bo.

Perdó per l’extensió, Sr. President, gràcies per la seva
tolerància. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. La Sra.
Salom, en nom del Grup Popular, té torn de rèplica de cinc
minuts. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Popular ens mantenim que a aquesta llei hi ha una sèrie
de desbarats grossos, i que creim que els grups que donen
suport al Govern els hauríem de fer recapacitar, i fer canviar el
seu tarannà que ja han anunciat aquí respecte de les esmenes
presentades pel Grup Popular. És o no és un desbarat que
aquesta llei contempli determinats articles que van en contra
d’una llei estatal? És un error per part seva. Haurien de rectificar
i canviar-ho. L’article 26, sobre infraccions i sancions en matèria
de costes, suposa una modificació clara de l’article 91 de la Llei
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de costes, la qual cosa implica que vostès estan envaint
competències d’una norma estatal. I jo els dic: què és el que
volen vostès?, aprovar una cosa aquí per forçar un
enfrontament davant Madrid? És això el que pretenen vostès,
i després poder fer el discurs de dir “és que Madrid no ens
deixa dur endavant la nostra autonomia respecte de certes
matèries”. És aquest debat que volen provocar vostès? Crec
que això no és bo per a la nostra comunitat. No és bo que el
Govern d’aquest pacte d’esquerres mantengui aquesta actitud
tancada, de voler mantenir tot aquest conjunt d’articles que fan
referència a temes d’infraccions i sancions en matèria de costes.
També creim que no és bo que s’encaparrotin en mantenir una
nova taxa, que hagin de pagar els propietaris de les finques que
estiguin dins parc natural, que vulguin fer unes fotografies, un
reportatge o un espot publicitari del seu espai, de dins ca seva,
per comercialitzar certs productes que estan elaborant a la seva
finca, que aquests senyors hagin de demanar permís a la
consellera de Medi Ambient, i la consellera sigui potestat seva
dir-li a un particular “tu sí i tu no”, dins ca teva, “podràs fer un
reportatge o unes fotografies”. I a damunt els fan pagar! I a on
queda la llibertat d’un, de poder fer dins ca seva el que estigui
més o menys correcte i estigui ben fet. On queda la llibertat
individual?, dins la propietat privada.

Creim que en aquest tema haurien de recapacitar i suprimir
aquest article número 8 d’aquesta llei que acompanya aquests
pressuposts. També dir-los que en matèria de sanitat ara ve el
traspàs de competències, i únicament el que han fet vostès és
copiar el que vàrem fer des del Grup Popular quan vàrem
assumir les transferències en matèria d’educació; i s’han
dedicat només a suprimir la paraula “educació” per la paraula
“sanitat”. I nosaltres creim que es tracta de temes distints, i la
problemàtica del personal, de tema educació i tema sanitari, no
té absolutament res a veure, i creim nosaltres des del Grup
Popular que seria molt millor fer una llei específica en matèria de
sanitat per regular tot aquest nou traspàs de competències. I
també dir-los que perden una gran oportunitat quan dels 18.500
milions de pessetes que tendran vostès l’any que ve per
aquesta millora de finançació autonòmica que ha suposat el
nou model de finançament, vostès en el seu pressupost, a
mesures que siguin d’autonomia tributària i d’autonomia fiscal,
que ajudin, que contribueixin, que millorin, que arribin al
ciutadà, no arriben ni a un 3% d’aquesta millora de finançació.
Com que això és un error, que hauríem d’incrementar aquest
tant per cent, que hauríem d’incrementar la quantitat de
distintes deduccions, que tenen capacitat, que tenim autonomia
per poder decidir sobre tots els imposts que tenim cedits a la
nostra comunitat, i que vostès des del pacte, doncs no posen
en marxa.

També dir que sobre les deduccions que es poden aplicar
a totes aquelles finques que estan en sòl rústic protegit, que es
poden aplicar unes deduccions del 25% de la despesa,
proposta feta pel Partit Popular quan vàrem aprovar les
Directrius d’ordenació del territori, vostès anuncien que
dupliquen aquestes ajudes, que passen d’un 25 a un 50%; i jo
el que els he dit és que això és cert en part i mentida en part.
Vostès incrementen d’un 25 a un 50%, però només la gent que
tengui finques dins parcs naturals, d’una part petita de tot el
que és sòl rústic protegit. És molt més el sòl rústic protegit que

no les finques que estiguin dins parc natural. Per tant, vostès
no dupliquen les ajudes que donava el Partit Popular, vostès
passen d’un 25 a un 50% a un determinat nombre de persones
que tenen les seves finques incloses dins parc natural. I a més,
el total de doblers que dediquen a això, el cost per a
l’Administració d’això és d’11 milions de pessetes. I a aquests
mateixos senyors que vostès els beneficien amb 11 milions de
pessetes són els mateixos que tenen els vedats de caça, són
més o menys els mateixos, allà on es pot anar a caçar a les
seves finques. I a aquests senyors els incrementen la taxa en
concepte de matrícules anuals de vedats, en un 360%. I això per
a l’Administració, segons els seus estudis econòmics, suposarà
per al Govern balear incrementar els seus ingressos en 40
milions de pessetes. El saldo al final és: per una part els
beneficia amb 11, i per l’altra els perjudica amb 40; saldo negatiu
de 29 milions de pessetes. El Govern balear se’n beneficia de 29
milions de pessetes damunt aquest colAlectiu de la població,
que vostès diuen que volen ajudar, que volen protegir. Per tant,
des del Grup Popular hem presentat tot un conjunt de mesures
per intentar reconduir totes aqueixes qüestions.

I respecte de l’ecotaxa, Sr. Alorda, dir que nosaltres no
tornam enrere en res. Nosaltres demanam que es derogui
l’ecotaxa, perquè no és el moment oportú. Però per posar-los el
tema a vostès més fàcil, sabem que vostès no la voldran
derogar, però que si són conscients que la situació econòmica
mundial ho requereix així, almenys la suspenguin una
temporada, fins que vegem com evolucionen els
esdeveniments. I per això dir, Sr. President, que el Grup Popular
mantendrem totes les nostres esmenes. I respecte de les tres o
quatre transaccions que ens ha proposat el Sr. Pons, doncs jo
li demanaria que quan ho consideri oportú facem una
suspensió d’aquesta sessió plenària; que el Sr. Pons ens doni
per escrit quines són aquestes transaccions, i ja veurem quin
serà el tarannà del Grup Popular al respecte en una pròxima
intervenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Efectivament, en acabar el debat
de les esmenes que estam fent, farem un petit recés per
plantejar aquestes transaccions i aquestes esmenes tècniques.

En torn de contrarèplica, Sr. Alorda, té la paraula en nom del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Intentant també centrar-nos o cenyir-
nos a les argumentacions de la portaveu del Grup Popular, en
primer lloc apuntar que no podem compartir que no tenguem
aquestes competències en matèria de costes. La mateixa llei de
costes, que cita la portaveu, apunta precisament que hi ha
competències autonòmiques en abocaments de residus a la
mar; i la mateixa llei diu que hi haurà una sèrie de cànons que
recaptarà l’Administració autoritzant. En alguns casos aquesta
administració autoritzant, a dia d’avui, és la comunitat
autònoma, i és la que per tant ha de filar quines hagin de ser
dins el marc de la llei de costes aquestes taxes o aquest cànon,
mentre que de la mateixa manera també la llei de costes marca
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que hi pot haver unes sancions establertes per la comunitat
autònoma de fins a 200 milions de pessetes, i l’únic que es
precisa és el tipus impositiu, i d’aquest marge tan gran dels 200
milions de pessetes, tan gran en el sentit que és de 0 a 100
milions. Per tant el que fa l’Administració és fitar-se i donar més
seguretat jurídica respecte de la seva pròpia potestat
sancionadora.

Per tant, vist així, no veim que hi hagi cap problema de
constitucionalitat, sinó senzillament de clarificació del marc que
la mateixa llei de costes distribueix entre coses, o competències,
que circumscriu claríssimament i explícitament a l’Estat, i
d’altres que no. Fins i tot dóna competències, com se sap, en
matèria sancionadora als ajuntaments, i permet que els batles
tenguin alguna intervenció damunt aquest domini públic
marítim terrestre. Per tant, és d’aquest repartiment que respecta
també el repartiment competencial que marquen Constitució i
Estatut d’Autonomia, que es dicta aquesta normativa en
matèria de cànon i de sancions.

Respecte de la taxa, la polèmica taxa de fotografies,
certament jo crec que és important que quedi aclarit que és en
finques públiques, però en qualsevol cas la mateixa
terminologia de taxa significa que l’Administració fa uns
serveis. Si l’Administració no cap servei, no pot cobrar cap taxa
al respecte. Quines hagin de ser aquestes activitats que s’hagin
d’autoritzar? Això no ho diu, aquesta llei, com no ho regulen
normalment la pròpia norma tributària, sinó que serà o una llei
de biodiversitat, o normalment a aquests espais protegits la
mateixa norma que el creï, que serà qui establirà què és el que
està sotmès a autorització i què no. Sembla que hi ha moltes de
coses que no hi hagin de quedar sotmeses; i d’altres si han de
quedar sotmeses serà normalment perquè hi ha una intervenció
pública, i per tant amb un cost per les arques públiques que
estan sotmeses a aquesta taxa. En qualsevol cas ja dic, i apunt,
confii que amb aquesta transacció que es pugui suscitar en un
debat a porta tancada, puguem resoldre i clarificar aquesta taxa.

Respecte de la transferència de sanitat, nosaltres no podem
consentir que es necessiti una llei específica ad hoc pel que
significa el personal sanitari. Ja vàrem apuntar en comissió que
nosaltres mantenim i acceptam la tesi, que s’ha treballat ja en
educació i en tantes d’altres administracions, que el personal
laboral o el personal que no és d’una categoria que
específicament depengui de la sectorial, estigui adscrit a Funció
Pública o a Interior. Això és el que ha fet la comunitat
autònoma, ho va fer en educació, mentre que el personal docent
hi té una vinculació afegida dins la Conselleria d’Educació.
Aquest mateix mecanisme es duu a la Conselleria de Sanitat
entre el que és personal estrictament sanitari, de la resta de
personal que, tot i que està adscrit a la Conselleria de Sanitat,
no té una tasca específicament sanitària.

La proposta que fa el Grup Popular, que tot el personal
depengui o tengui més competències la conselleria sectorial, és
un debat interessant, que probablement el podríem dur a totes
les conselleries, no només la de Sanitat, i en qualsevol cas és
un debat que queda obert. En aquest moment es manté
l’esquema, jo crec que atípic a moltes altres administracions, de
separar aquestes categories específiques d’una conselleria de

les que són de caràcter general, perquè tanmateix
l’Administració general mateixa té una dinàmica i té uns
concursos entre elles, etcètera, que per ventura recomanen que
quedi centralitzada dins una conselleria especialitzada del
Govern.

Quant al que sí val la pena, per ventura, és que hi hagi una
ordenació de la salut, de l’ordenació sanitària de les Illes
Balears. En matèria de sanitat tenim competències des de l’any
83, com a mínim. Per tant, certament que trobam oportú,
convenient desplegar la Llei general de sanitat a nivell d’Illes
Balears, i aquesta normativa està en elaboració, es durà en
aquest parlament i vostè ho coneix; i per tant, amb
independència dels temes gairebé domèstics de funció pública,
que són les que tracta aquesta llei d’acompanyament, ara el que
hi ha d’haver és una reorganització o un plantejament de quin
hagi de ser el model de sanitat d’aquest país, que aquest sí que
entenem que ha de ser amb una llei específica, i que no
avancem esdeveniments, vendrà jo crec que des de la reflexió
de la transferència.

Vostè segueix apuntant que hi ha una millora del
finançament. Jo crec que vostè s’avança molt, Sra. Salom,
perquè en aquest moment, per tenir la millora que apunten, i
que aquests pressupostos que debatrem avui i demà ja recullen,
que seguim mantenint que és insuficient, i que realment no fa
justícia al dèficit fiscal que pateix la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així i tot no sabem encara quin serà aquest
resultat. Vostè sap que a traïdoria -crec que no hi ha altra
manera de dir-ho- s’ha introduït, ni tan sols amb una esmena
publicada, sinó amb una transacció a una esmena d’un altre,
s’ha introduït en el Senat d’una manera totalment menyspreable
des d’un punt de vista institucional, una fórmula que diu que
aquesta millora de finançament, pactada en el Consell de
Política Fiscal i Financera, tant en el juliol com en el novembre,
per tant pactada, que s’havia assumit i acceptat, i que la gent ja
hi ha treballat, com vostè bé diu, senzillament no sabem si la
tendrem o no, perquè ara l’Estat unilateralment la lliga a
acceptar unes transferències de sanitat, que tampoc -i
evidentment també, no serà el debat d’avui, aclarir amb quina
quantia realment les haurem d’acceptar, sense que reculli el
dèficit històric d’equipaments que patim a les Illes Balears.

Per tant, no entenc com encara tanta insistència amb aquest
millora de finançament, quant vostè sap perfectament que han
colAlocat una espasa a damunt aquest país, perquè xapi per la
meitat qui s’aixequi de la cadira. Per tant. Crec que es molt
important que no ho frivolitzi amb un tema institucionalment
tan important, que confii que el Grup Parlamentari Popular sigui
capaç de donar suport a aquest Govern i a aquest Parlament
com una pinya davant aquest despropòsit del Govern central.

Per altra banda, jo apuntar-li -i acab, perquè no tenim més
temps, que no sé qui és que hagi dit que la millora de les
desgravacions sigui per un espai diferent dels espais naturals
protegits. Nosaltres hem sentit en tot moment, no sé si qualcú
ho ha dit en una conversa privada, o no sé quin altre element
vostè té per dir que no s’ha dit així. Nosaltres sempre hem dit
que la millora de la desgravació és per a espais naturals
protegits. Talment ho diu, talment ho hem dit en tot moment, en
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tots els debats de parcs, etcètera, s’ha apuntat que hi hauria
una desgravació addicional per a espais naturals protegits.
Cosa diferent és que vostès han volgut fer creure fins ara que
una ANEI és un espai natural protegit. Una ANEI no és un
espai natural protegit, una ANEI és un sòl rústic protegit, tan
protegit com tot el sòl rústic de Madrid, senzillament que no
s’hi poden fer xalets. Això és la protecció de l’ANEI, és una
normativa de caràcter urbanístic, però que no està homologada
enlloc del món que aquest tipus de protecció, que senzillament
no hi pots fer un habitatge unifamiliar, sigui un espai natural
protegit. Naturalment els espais naturals protegits tenen un
plus de protecció i de conservació, i també pensam que per tant
els propietaris i els afectats han de tenir més ajudes i han de
tenir més conhort i acompanyament de les administracions
públiques, en primer lloc amb la desgravació que aquí es
duplica la que hi havia respecte del sòl rústic protegit... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant, per favor. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, acab. ...i el d’altres polítiques de
despesa que, com dic, són les que s’han de valorar en conjunt,
i no només com a desgravacions puntuals dins aquesta llei
d’acompanyament. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Seré breu. Primer de tot, jo crec que
feim una lectura algunes vegades massa per damunt del que
diuen les lleis, perquè vénen de l’oposició, el que de l’oposició
òbviament, biològicament és dolent, ens volen enganar. 

Jo li diria quan parlen d’aquestes fotografies dins finques
privades que hi ha una manca de lectura a la part primera de
l’article i diu què és el que es grava? Es grava la fotografia, es
grava el sentit comercial, es grava entrar dins un espai privat o
públic, o es graven els serveis. Si suposem per fer una
pelAlícula, o un espot publicitari, s’ha d’anar dins una finca
privada o pública i es necessita perquè hi ha perill, suposem
d’incendi i la Conselleria de Medi Ambient li ha de posar
elements contra incendi, guies, etcètera, han de ser gratuïts
aquests serveis? O s’han de poder taxat, a qui demana el servei,
si no hi ha servei no hi ha taxa, hi ha taxa quan hi ha servei i
serà en funció de com aquelles persones hagin de donar aquest
servei que es podrà posar aquesta taxa o no es podrà posar a
la utilització, no de l’espai públic, sinó dels serveis de la
conselleria, serveis públics que s’hagin hagut de necessitar.

Segon, en el tema dels terminis del finançament dels
consells insulars el que està clar és que aquesta disposició el
que pretén és omplir un buit que hi ha, si en aquests moments

encara no està acabada la llei de finançament dels consells, ens
trobaríem en el finançament a una part important que no es pot
aplicar dia primer de gener, idò hauríem d’anar a un període
sense llei, val més acabar la llei, quan estiguin els números tots
fets que es puguin aplicar i mentre que hi hagi un ajornament
de l’aplicació fins dia primer de gener del 2003, tal vegada
m’equivoc, parl de memòria.

Respecte l’ecotaxa òbviament no hi tornaré perquè són
p ostures polítiques absolutament contraposades i no crec que
hi hagi possibilitats d’apropament. Jo demanaria en el Sr.
President de la seva benevolència per poder fer una suspensió
de 5 minuts, que ho proposés seguint l’estil anglès, demanant
al president que proposi als grups una suspensió de 5 minuts
per poder parlar o acostar aquestes esmenes que es poden
negociar, o poder arribar a un text més favorable per a tothom.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, la presidència en relació al programa que tenim
traçat per poder acabar demà i el que plantejaria és que els
ponents d’aquesta esmena, una vegada substanciat el debat,
ocupin el despatx que troben oportú i puguin fer i preparar les
transaccions ho comuniquin als lletrats de la cambra perquè
abans de la votació, que serà no abans de les 14 hores d’avui,
hi hagi un acord o desacord respecte aquest tema. Per tant, no
suspenem l’acció del debat.

Substanciat el debat d’aquestes esmenes i pendent que es
pugui arribar a un acord en els termes plantejats passaríem a
continuació al proper debat que és la defensa de l’esmena 4247
d’addició a una nova disposició transitòria que presenta el
Grup Parlamentari Popular. El Sr. Joan Josep Cardona té la
paraula per un temps de 10 minuts. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular presenta aquesta
esmena, la qual en resum plantejam la necessitat de mantenir la
prohibició durant 5 anys de concedir autoritzacions o llicències
als establiments tipus gran superfície. Present am aquesta
esmena per coherència i no només coherència amb allò que
pensam des del nostre programa electoral, sinó també per
coherència amb els fets que han guiat al Partit Popular de les
Illes Balears quan ha tengut responsabilitats de Govern a
aquesta comunitat.

Jo crec que no està de més recordar que precisament
l’actual prohibició o moratòria, com li vulguin dir, de llicències
a grans superfícies, surt d’un decret que és el que aprova
definitivament el pla d’equipaments sectorials, publicat dia 21
de gener de 1997, és a dir, governant el Partit Popular.
Precisament perquè aquesta data, aquest termini s’acaba el
proper dia 21 de gener i precisament també perquè no hi ha
hagut una normativa que suspengués o mantingués la
prohibició d’aquestes llicències i també perquè no dir-ho
perquè el Tribunal Constitucional ha suspès momentàniament
un article de la Llei de comerç, que precisament fa referència als
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topes de superfície comercial, és el que va guiar al Partit
Popular a presentar aquesta esmena.

A més, nosaltres consideràvem que havia de ser el Consell
Insular de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera els que
havien de fixar la superfície concreta dels establiments
comercials, a través del pla d’equipaments comercials que en
virtut de la normativa aprovada en aquest Parlament, ara ja no
correspon fer-ho al Govern balear, sinó als respectius consells
insulars, proposàrem una moció en el Consell Insular de
Mallorca, està a punt de presentar-se, però després d’aquest
acord no crec que calgui, també les corresponents mocions als
consells insulars de Menorca i Eivissa i Formentera, mitjançant
la qual instàvem a la institució a iniciar la tramitació del pla
sectorial de comerç insular, per tant, en el cas de Mallorca havia
de ser per a l’illa de Mallorca i allà on s’establís una normativa
que limités la superfície, mentre es tramitava aquest pla insular
d’equipaments comercials, mentre es tramitava això que es
limitessin les llicències referides a les superfícies exactament la
mateixa superfície que establia la llei de comerç actualment
vigent, la de 15 de juny de l’any 2001. Aquesta idea no va
prosperar, si bé crec que hem de reconèixer que va ser recollida
amb bona voluntat i a partir d’aquí el Govern va presentar una
proposta de transacció, precisament per afegir a la nostra
esmena de la llei d’acompanyament, que és la que debatem en
aquests moments.

Jo he de dir que la nostra idea precisament era que fos el
consell insular respectiu qui marqués aquestes superfícies, però
tampoc ens va malament, perquè entre altres raons, quan es
tramitava la Llei de comerç nosaltres, el Grup Parlamentari
Popular, va presentar també una esmena contemplant la
limitació de superfícies, fins i tot per qualificar les grans
superfícies, és a dir, a l’article 13 vàrem presentar una esmena
que després no va ser acceptada. Per tant, al final crec que es
pot dir que hi ha una comunitat d’idees, en el sentit de primer
s’han de limitar les grans superfícies, segona s’ha de limitar
també la superfície, perquè a la nostra comunitat que la formen
quatre illes, és a dir no només és una sola illa, són quatre, per
tant, el mercat encara és molt més sensible, crec que fa falta
posar algun límit en aquest tipus de creixement, entre altres
raons perquè pot arribar a esfondrar i posar en perill la xarxa
productiva, una de les més importants, com és el sector del petit
comerç. 

I amb això, la defensa del petit comerç, hi hem d’estar
d’acord tots, per això després de les propostes que hem rebut,
que s’han estudiat i s’han discutit, presentam una esmena de
t ransacció, que jo crec que ha estat acceptada per tothom, ho
hem discutit i esper que al final pugui ser subscrita per tots els
grups parlamentaris després del que considerin oportú, però jo
crec que més important que tot això, hem de tenir clara una
qüestió, vull dir hi ha un objectiu, és defensar tots i protegir el
petit comerç, si això és així jo consider que almanco per la
nostra part, hem d’intentar deixar-nos de protagonismes,
l’interès d’un partit o de l’altre per intentar que allí on hi pugui
haver acord, puguem arribar a un acord i allí on no hi hagi
acord, no hi hagi acord, però reduir temes que són d’interès
d’un sector econòmic molt important com és el comercial, en el
pur protagonisme de dir sí o dir que no, perquè ho presenta

l’oposició, o perquè presenta el Govern o dir que no a l’esmena
o la transacció perquè resulta que no ens agrada, això jo crec
que ha d’estar superat, si volem demostrar que realment les
forces polítiques que formen part d’aquest Parlament volen
demostrar una mica de seny, és que quan hi ha temes diríem
que afecten a la comunitat autònoma en general els hem de
saber acceptar i quan hi ha temes que puguin ser més discutits
o allí on no estiguem d’acord perquè ens va contra els
principis, però aquest és un tema, des del meu punt de vista,
que ha d’estar per damunt de tots i de tot i és procurar la
defensa del petit comerciant i aquí ens hi trobaran. 

Per això aquí avui jo dono per fet, però reservo perquè no
està signat el text, dono per fet que es canviarà el text que
nosaltres puguem retirar la nostra esmena per millorar-la, per
ampliar-la i si em permeten, en resum el que es pretén és
mantenir la prohibició de grans superfícies, és a dir, prohibir la
concessió de llicències o autoritzacions a grans superfícies,
prohibir o no concedir llicències per a la instal Alació i
construcció d’establiments comercials, amb una superfície útil
que varia en funció de la població dels municipis afectats i
també, com no, perquè creim que l’economia és una cosa viva
i per tant, el sector està en un moviment continuat i no podem
mantenir unes normes rígides que impedeixen en qualsevol
moment adaptar-nos a la realitat i adaptar-nos a les necessitats
del sector i és autoritzar el Govern perquè mitjançant un decret,
aprovat pel Consell de Govern, prèvia audiència del sector
comercial, es puguin modificar total o parcialment aquest
termini, dic termini i insisteixo amb la paraula termini, perquè per
error meu a l’hora de redactar escrit he posat terme i això ha
provat algun ensurt a algú. 

Rectifico la culpa és meva perquè he posat malament
l’expressió, que és modificar els terminis, és a dir el termini de
duració d’aquesta prohibició i aquesta prohibició en principi,
mentre que no hi hagi circumstàncies que aconsellin canviar-ho
i el sector comercial consideri que no s’ha de canviar, ha de
durar el temps que faci falta perquè els consells insulars puguin
aprovar a cada illa, independentment una de l’altra, els seus
propis plans sectorials de comerç, és a dir, si l’any que ve el
Consell Insular de Mallorca té aprovat el seu pla sectorial de
comerç, aquesta norma no regirà per a l’illa de Mallorca i a
l’inrevés si ho té Eivissa guanyarà Eivissa, Eivissa i Formentera
evidentment i si ho té Menorca serà d’aquesta manera. Crec
que aquesta proposta és prou flexible perquè tothom la pugui
acceptar i sobretot és prou flexible perquè en un moment de
necessitat o en un moment estrictament justificat el sector
comercial pugui seguir sent el que és, és a dir, poder seguir
defensant el petit comerç, seguir defensant el que tots pensam
i en benefici de la nostra comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona en nom del Grup Popular. El Sr.
Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula. 
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
 
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé

també molt breument perquè el nivell de coincidència amb el Sr.
Josep Juan Cardona és complet en aquest punt i jo crec que
certament el més important és ara votar aviat i anar a fer una
copa de cava, convida el nostre grup sense cap mena de
problema, perquè certament estam contents i convençuts...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, un segon. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, no hi haurà cap problema amb l’ordre, el
més important d’aquest acord crec que no ha de quedar tacat
per cap mena de problema de protocol.

Per tant, només apuntar que realment compartim la
necessitat d’aquesta mesura per protegir i per tenir regulada la
xarxa productiva d’aquest país, subscriure per la importància
econòmica, laboral i social de model de país, que apuntava el
Sr. Cardona com una societat que queda apuntada i defensada
amb la Llei de comerç i sobretot jo crec que és molt important
l’acord d’aquesta cambra en un tema que és cabdal i és
reivindicar, apuntar i defensar les competències d’aquesta
cambra per regular aquesta matèria. Jo crec que això avui és
molt important, és un missatge que ha d’arribar allà on calgui,
perquè certament el tema de la suspensió, el tema de la
inconstitucionalitat tots som conscients que no només afecta
en aquesta cambra i a un article, sinó que no ho podria fer ni el
Govern, ni el consell, ni els ajuntaments si és una qüestió
reservada a l’Estat. 

Per tant, aquesta pinya i aquesta voluntat expressada avui
de tots els grups d’aquesta cambra per regular aquesta matèria,
que d’entrada hi hagi un marc jurídic legal establert, però
després hi hagi una norma de caràcter territorial, un pla director
sectorial que en reguli aquestes mesures, la trobam realment
molt important i òbviament no s’ha de perdre, ni s’ha de tacar
per cap mena de protagonisme, crec que en els temes de país el
més important és anar plegats, sobretot si compartim, com és el
cas d’avui, aquesta idea.

Com vostè ha apuntat, nosaltres preferim l’esmena tal i com
ha quedat transaccionada, com vostè ens apunta per allò mateix
que no siguin totes les empreses afectades per l’article 13, que
en cap cas puguin implantar un supermercat de petites
dimensions i a l’inrevés, que una empresa que no té la
consideració de gran empresa pogués establir una gran
superfície comercial. Per tant, pensam que l’esmena tal i com ha
est at transaccionada o com vostè ens apunta en la darrera
versió, certament és més rodona que l’esmena originària i en
aquest sentit només felicitar-nos que avui puguem arribar a
aquesta entesa. Només un matís respecte la postura del Partit
Popular, jo crec que avui donam una passa important respecte
d’allò que fins ara ha estat la postura de provisionalitat de les
moratòries, és a dir, vostè sap que el pla director sectorial deia
que hi havia grans superfícies, però no se’n farien durant un

parell d’anys. Jo crec que era molt important llevar la transitòria
i dur-la a l’articulat, perquè realment el que regulen les coses
són els articulats i la resta són mesures provisionals. Jo crec
que avui s’ha fet una defensa clara que la mesura ha de quedar
englobada dins la normativa general i no com a transitòries,
com a moratòries, que en el final han de ser puntuals,
provisionals, jo crec que això és una gran passa endavant.

La resta només esperar que convencin el PP de l’Estat, que
sí practica una política neoliberal en aquest tema i un discurs
que no coincideix amb el d’aquesta cambra, que ara és unànime
i pacífic i confiem que siguin capaços de convèncer-los perquè
retirin aquesta qüestió d’inconstitucionalitat. Per tant, anem
tots molt més tranquils en la regulació de la matèria, sigui
l’instrument que sigui, evidentment per part del PSM tampoc
no hi haurà cap qüestió de quin hagi de ser l’instrument que
hagi de regular la matèria, con tal que quedi clar que aquest
país la pot regular. En qualsevol cas ja dic que avui és dia
important i de celebració que tots anem junts en aquesta batalla
perquè pensam que cara al futur això serà molt important.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, agrair-li al Grup PSM-Entesa Nacionalista la seva
flexibilitat. El Sr. Nadal en nom del Grup Mixt d’Unió
Mallorquina té la paraula. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina donarà suport a
aquesta esmena de transacció que ha proposat el Partit Popular,
creim que ens hem de felicitar que es pugui arribar a un acord
unànime d’aquesta cambra, de tots els representants dels
ciutadans de les Illes per aprovar com a una disposició
transitòria, una nova disposició transitòria sisena en aquesta
llei, una regulació per a les grans superfícies d’aquí endavant.

Pensam que la redacció d’aquesta disposició transitòria, tal
i com la presentat el portaveu del Partit Popular és la redacció
adequada, que aquesta mesura estirà fins que cada consell
insular redacti el pla director sectorial d’equipaments
comercials, que vàrem aprovar a una altra llei en aquesta
cambra, és una competència que tenen tots els consells
insulars, però pensam que és bo que durant el temps que els
tres consells estiguin redactant primer els seus plans territorials
insulars i després els seus plans directors sectorials, hi hagi
una mesura transitòria com aquesta que permeti la redacció
d’aquests plans amb la tranquilAlitat que pertoca, sense haver-hi
presses per a la redacció d’aquest pla territorial. Pensam que
per això ens hem de felicitar i ens hem de felicitar perquè és una
mesura que s’ha adoptat per tots els grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup
Mixt. Sr. Cardona. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, els grups que fins ara s’han manifestat ho han
fet a favor, jo no sé supòs que no caldrà signar el text de
l’esmena, el que jo faria seria llegir-li el text complet i d’aquesta
manera, a més de quedar constància, nosaltres retiraríem
l’esmena que originàriament havíem presentat.

La transacció que presentam diu així: s’afegeix una nova
disposició addicional que seria, si no m’equivoco, la sisena a la
llei d’acompanyament i tracta de la modificació de la Llei 11/01
de 15 de juny d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears. El text d’aquesta disposició addicional diria el següent:
a la Llei 11/01 de 15 de juny d’ordenació de l’activitat comercial
de les Illes Balears si afegeix una nova disposició transitòria,
disposició transitòria sisena: per als establiments que tenguin
la consideració de gran establiment comercial, definit a l’article
13.1 no es pot concedir cap llicència autonòmica de nova
construcció o instalAlació a allò que es refereixen els articles 13.2
i 15 d’aquesta llei, fins que no siguin aprovats definitivament
els plans directors insulars d’equipaments comercials
respectius pels consells insulars corresponents. Igualment no
es concedirà cap llicència municipal o autonòmica d’instalAlació
o construcció d’establiments comercials amb una superfície útil
de venda superior a 250 metres quadrats als municipis de fins
a 3.000 habitants, 400 metres quadrats en els municipis d’entre
3.001 i 10.000 habitants, 600 metres quadrats en els municipis
d’entre 10.001 i 20.000 habitants, 800 metres quadrats en els
municipis de més de 20.000 habitants i 1.300 metres quadrats en
el municipi de Palma. Amb l’excepció d’aquesta limitació els
establiments relacionats a l’article 14.2 d’aquesta llei.
S’autoritza al Govern de les Illes Balears, per tal que mitjançant
decret aprovat pel Consell de Govern i audiència prèvia del
sector comercial, pugui modificar total o parcialment el termini
establert en els paràgrafs anteriors, aquesta modificació haurà
d’estar fonamentada adequadament en la necessita del sector
comercial i l’interès públic.

Aquest seria el text  transaccional que tots els partits o tots
els grups parlamentaris hem arribat a l’acord i jo com a portaveu
del Grup Parlamentari Popular, que hem presentat l’esmena
originària la retiro, l’esmena 4.247 i agraeixo que per una vegada
l’interès sobre el sector comercial, l’interès de tots hagi primat
sobre l’interès partidista.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona en nom del Grup Popular.
Aquesta presidència entén que la transacció és acceptada per
tots els grups i aprovada per unanimitat. Amb aquestes
intervencions hem substanciat el debat corresponent al

dictamen del projecte de llei 4087 de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, les votacions corresponents
les efectuarem a partir de les 14.00 hores d’avui.

II. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2002.

Passam al debat del projecte de llei 4086 del pressupost
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2002. Entram en el debat del text  articulat i el primer debat és a
l’articulat del dictamen del projecte de llei, hi ha esmenes que es
defensaran conjuntament, la 4524 de supressió; la 4525 de
modificació; la 4526 i 4627 de supressió; la 4528, 4529, 4530,
4531 i 4532 de modificació; la 4533 de supressió; la 4534
d’addició d’una nova disposició addicional; la 4535, 4536 i 4537
de modificació. Totes elles corresponen al Grup Parlamentari
Popular i la Sra. Cabrer té la paraula durant 10 minuts per
defensar aquestes esmenes conjuntament. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començam aquest primer debat de la tramitació definitiva del
projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma per a
l’any 2002, el projecte de llei més important que cada any es
tramita i suposarà per a l’any 2002 un pressupost de 1.069,8
milions d’euros. El primer debat agrupa totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular en el text articulat
del projecte de llei, text articulat que no només continua
reproduint any rera any autèntiques barbaritats pressupostàries
per fugir de qualsevol control democràtic, sinó que a més
incorpora novetats que encara el fan més impresentable.

De totes les esmenes presentades pel nostre grup, en vull
destacar sis d’elles per la seva importància en el futur del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, n’hi ha cinc d’elles
relatives a l’endeutament i una relativa a l’augment dels tributs
de l’impost d’aquesta comunitat autònoma per a l’any que ve.
Els articles 2, 13, 14 i 15 parlen i autoritzen l’endeutament de la
comunitat autònoma i les seves empreses públiques per a l’any
2002. Nou endeutament de la comunitat autònoma de 5.700
milions i 15.000 milions de nou endeutament de les empreses
públiques, 21.000 milions de nou endeutament irresponsable i
el que és més greu, inútil. Endeutar és sempre hipotecar,
hipotecar el futur i quan aquest endeutament és a més
injustificat llavors ens trobam amb un Govern malgastador i
sobretot irresponsable, l’endeutament que aquest Govern ens
proposa és injustificat per dues raons. En primer lloc perquè
aquest pressupost suposa un augment de finançament
important, fruit del nou model finançament autonòmic 18.500
milions de pessetes més donen per fer moltes coses que el
pacte de progrés ha desaprofitat sense aportar cap iniciativa
constructiva nova.

Per tant, l’endeutament que es proposa és injustificat
perquè aquest pressupost de per si contempla un augment
pressupostari important. En segon lloc aquest endeutament és
injustificat perquè s’utilitza per pagar ximpleries, tot allò que és
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despesa de funcionament personal, estudis, interessos
bancaris, publicitat, etcètera, vostès han aconseguit batre
rècords de despesa i en canvi el que els ciutadans poden veure
i palpar, les inversions materials perquè les immaterials també
baten rècords, ja dic que en inversions immaterials ens trobam
baix mínims. Endeutar i hipotecar el futur per pagar ximpleries és
un endeutament injustificat i irresponsable, l’herència que el
Partit Popular rebrà l’any 2003 serà molt dura, com sempre
passa quan governa l’esquerra, vostès espanyen i nosaltres
arreglam. Mirin el Partit Popular aposta clarament per
l’estabilitat pressupostària, ho va demostrar en aquesta
comunitat autònoma quan va governar i ho demostra ara en el
Govern nacional, el Partit Popular va deixar a aquest Govern
una herència pressupostària que feia enveja, una comunitat
autònoma sanejada i per tant, un ample marge de maniobra com
a garantia de futur. 

En dos anys i mig vostès han endeutat el 100% de les
inversions de les empreses públiques, 19.000 milions l’any
passat i 15.000 milions per a l’any que ve i han endeutat el
pressupost de la comunitat autònoma en 12.000 l’any 2001 i
5.700 l’any que ve l’any 2002. I a tot això vostès duran en
aquest Parlament un crèdit extraordinari de no sabem quant per
les pluges de mes de novembre. Aquest darrer crèdit tal volta
seria l’únic justificat i sobretot dir que es podrà fer gràcies a la
política pressupostària que el Partit Popular va dur a terme, que
permet fer front amb un ample marge de maniobra, situacions
que per desgràcia es varen produir. Per això nosaltres estam en
contra d’aquest nou endeutament que es proposa en aquest
projecte de llei, vostès aquesta legislatura hauran aconseguit
no fer res i per no fer res posen en perill les generacions
futures. Per tot això demanam una reflexió d’aquest Govern,
encara que són conscient que res es farà, perquè com ja he dit
altres ocasions un pressupost socialista sense deute no seria
un autèntic pressupost socialista. 

L’altra esmena que vull destacar és l’augment dels tributs
propis d’aquesta comunitat autònoma, cada any la llei de
pressupost preveu una actualització del nostre pressupost amb
un augment que habitualment era d’un 1,8 o d’un 2%, aquest
criteri, aquesta pujada percentual ha estat mantinguda pel pacte
de progrés d’ençà que governa, però enguany en el pressupost
que ara estam tramitant el Govern ha canviat de forma molt
sospitosa la redacció d’aquest article. En efecte l’article 17 del
projecte de llei ens diu que per a l’any 2002 les quotes fixes de
tributs propis i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic de la hisenda de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’augmentarà en la quantitat que resulti d’aplicar a la
quantitat exigida durant l’any 2001 el coeficient derivat de
l’increment de l’Índex de Preus al Consum de l’Estat espanyol
corresponent a l’exercici 2000. Per tant, per a l’any que ve la
pujada del tributs propis ja no serà el 2% habitual, sinó l'IPC de
l'any 2000. I quin va ser l'IPC de l'any 2000? Jo els ho diré, el
4%, el doble del que habitualment es pujava. Està tan amagada
aquesta puja d'impost que ni tan sols són capaços de dir
clarament que els tributs augmenten un 4%, no, han d'intentar
amagar-ho dient que és l'IPC de l'any 2000, fórmula aquesta que
mai no s'havia emprat en aquest parlament

En resum, aquest projecte de pressupost duplica la pujada
habitual dels nostres imposts, hi ha una pujada amagada de
l'impost que nosaltres no compartim i que per això hem
presentat una esmena, per tal que aquest augment no sigui del
4% sinó del 2%.

La resta d'esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular al text  articulat del projecte de llei són nou esmenes
més que any rera any, d'ençà que governa el pacte d'esquerres
s'han presentat amb la finalitat que s'eliminin certes pràctiques
pressupostàries que mai no havien existit en aquest parlament
i que atempten contra el rigor pressupostari en un intent clar de
fugir de qualsevol control parlamentari. 

En concret, tota la regulació relativa a ampliacions de crèdit,
transferències de crèdit i despeses plurianuals contenen unes
facultats al Govern que desvirtuen totalment la filosofia d'un
pressupost, i és molt curiós observar com el pacte de progrés
que quan estava a l'oposició demanava la supressió de molts
d'articles de la Llei de pressupost, ara, quan governa, no tan
sols no ha variat cap dels articles que sempre rebutjava, sinó
que a més ha ampliat i augmentat descaradament les facultats
del Govern encontra del control pressupostari d'aquest
parlament. En concret, pel que fa a les partides ampliables, dir
que aquestes partides que en teoria han de ser excepcionals pel
risc pressupostari que suposen, vostès cada any introdueixen
novetats que posen en perill el resultat dels distints exercicis
pressupostaris. Aquestes partides suposen poder anar gastant
doblers sense límit i sense necessitat de donar de baixa cap
partida pressupostària. És una targeta de crèdit sense límit, i de
fet així els va, que d'ençà que vostès governen s'estan
carregant el superàvit pressupostari que va deixar el Partit
Popular i estan acabant els distints exercicis pressupostari amb
dèficit, amb números vermells que demostren i posen en
evidència la mala gestió pressupostària que pateix aquesta
comunitat autònoma.

Per això proposam un grup d'esmenes relatives a les
ampliacions de crèdit, el mateix que pel que fa a la partida
relativa a despeses plurianuals, tornen preveure una total
arbitrarietat amb les despeses plurianuals, si fins que l'any 99
només es podien fer despeses plurianuals en diversos exercicis,
amb un límit de 5 exercicis pressupostaris i dins un percentatge
determinat, ara vostès, via lliure. Amb vostès es poden
comprometre tots els exercicis pressupostaris que vostès
vulguin i amb els percentatges que vostès vulguin, basta que
ho autoritzi el Consell de Govern, és un perill molt gros, i ja no
diguem si qui maneja aquesta facultat és aquest pacte
d'esquerres que només ha demostrat ineficàcia, mala gestió,
endeutament i dèficit. Per això, demanam la supressió d'aquesta
facultat tan extrema que té el Govern de fer el que vulgui amb
les despeses plurianuals.

I, ja per acabar, dir que de nou el Partit Popular ha presentat
una esmena per tal que els sous dels alts càrrecs, pel que fa a
indemnitzacions per a residència i a dietes, tornin a regular-se
a la llei de pressupost, en lloc que sigui un decret del Consell
de Govern el que pugui prendre aquestes decisions sense cap
control parlamentari.
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També de nou proposam que, ja que aquest govern va
condonar al Consell Insular de Mallorca, els 1.000 milions per
a la gestió dels hospitals General i Psiquiàtric, que almenys la
propietat d'aquests hospitals quedi en mans del Govern. No
puc entendre com la Sra. Salom que tant es queixa del
Psiquiàtric, no té la dignitat de dir que el seu govern i ella
mateixa va condonar 1.000 milions a una altra institució per a la
gestió dels hospitals. Això es diu cinisme.

En definitiva, text  articulat de pressupost dolent, com ho
són els pressuposts de totes les seccions pressupostàries. A
la història pressupostària de les nostres illes hi ha un abans i
un després. El rigor i l'eficàcia han donat pas al caos més
absolut. I el pitjor és que aquest caos que vostès deixaran, el
patiran futurs exercicis pressupostaris i futurs governants que
es trobaran molt fermats per culpa de la seva nefasta gestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra Cabrer, en nom del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Per fixar la posició del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista respecte de les esmenes que queden vives al text
articulat d'aquests pressuposts, nosaltres volem dir que les
primeres van referides a les limitacions que es volen fer a
partides ampliables, i des del PSM pensam que en els supòsits
en què es preveu aquestes ampliacions de crèdit a diferents
partides, s'han de mantenir perquè en aquests moments l'esforç
que fa el Govern per finançar una competència rebuda amb un
pèssim finançament com va ser el tema de l'educació no
universitària, i la dinàmica que es genera dins aquesta
conselleria pel que fa a l'increment de la demanda del nombre
d'alumnes i pel que fa a la millora d'infraestructures educatives
que durant aquests anys s'ha fet, fa necessari mantenir aquesta
possibilitat d'ampliar les partides previstes.

Per altra banda, dues previsions més per fer ampliacions de
partides, una és el Consell Econòmic i Social, i val a dir que un
servei de nova creació, com és aquest, i, per tant, no hi ha
pressuposts comparables ni hi ha liquidacions fetes del Consell
Econòmic i Social, sinó que és la primera vegada, serà el primer
pressupost d'aquest consell, per tant, creim que és necessari
mantenir aquesta ampliació de partides. I el mateix passa amb el
Servei Balear d'Ocupació, que a partir de dia 1 de gener d el'any
que ve gestionarà la comunitat autònoma, i que, com s'ha fet
amb altres serveis que per primera vegada s'han gestionat des
de l'autonomia, s'han tingut aquestes partides ampliables i, per
tant, és lògic que al Servei Balear d'Ocupació també es
mantengui aquesta possibilitat.

Vostè també ha fet referència als avals que dóna el Govern
a les empreses públiques, jo pens que el conseller d'Obres
Públiques ja ho va explicar d'una manera molt clara a la

compareixença per explicar els pressuposts de cara a l'any que
ve dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, on va dir que
s'endeutava per ampliar la xarxa ferroviària a l'illa de Mallorca i
que, per tant, és lògic que una inversió d'aquestes
característiques s'anàs amortitzant a mesura que es va utilitzant
i, per tant, a mesura que els mallorquins vagin emprant aquesta
nova xarxa ferroviària a l'illa de Mallorca, s'anirà pagant aquesta
inversió, que és de la manera que se sol fer en la majoria
d'inversions d'aquesta envergadura.

Per altra banda, dir-li també que em sorprèn l'esmena 4533
on se proposa la supressió de traslladar els crèdits de l'any 2001
al 2002 per pagar les liquidacions que puguin restar pendents
o que es puguin recórrer davant els tribunals de l'Isiquiema,
nosaltres creim que s'ha de mantenir aquest article. I, per últim,
també em sorprèn la petició de solAlicitar que a la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma es faci una
transferència del consell al Govern, d'uns edificis que en aquest
moment són propietat del consell, es passin al Govern.
Entendríem que seria més lògic proposar-ho al consell, que és
el propietari d'aquests béns i no al Govern.

Per tant, no donarem suport a les esmenes que queden
pendents al text  articulat d'aquests pressuposts que manté el
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. El Sr- Diéguez, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Brevemente, porque las enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular
prácticamente no tienen quién las defienda o cuanto menos no
han sido defendidas, solamente se han defendido dos o tres,
realmente no sé si eso es producto de un arrepentimiento al
darse cuenta de que eran muchas de ellas técnicamente
incorrectas, o simplemente es por un abandono al ver que su
aprobación podía traer peores males para el presupuesto que
los que se pretenden remediar.

La 4524 no ha sido defendida en este acto, la 4525 tampoco,
ésta trataba de torpedear el gasto en educación, realmente
como el Partido Popular no cree en la educación pública, es
normal que trate de impedir el gasto en educación pública, y
realmente una enmienda que tenga esa finalidad no puede ser
aceptada.

La 4527 tampoco ha sido defendida. En general es una
enmienda que tampoco podíamos aprobarla en ningún caso,
puesto que cuando se trata de partidas que corresponden a
servicios nuevos, es normal que sean ampliables durante un
cierto período de tiempo y hasta que se consolide su
funcionamiento.

La 4526 ha sido defendido de forma genérica, naturalmente
no podemos votar a favor, puesto que el apartado que se
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pretende suprimir permite que una partida ampliable y que no
haya sido utilizada, de la que no se haya utilizado la posibilidad
de ampliación, se le pueda revocar ese carácter de ampliable.
Pero es que esta posibilidad está recogida, es una realidad
desde el año 1998, cuando gobernaba el Partido Popular,
entonces no entendemos el porqué de la enmienda.

Con la 4528 prácticamente podemos repetir lo mismo que
hemos dicho de la anterior, respecto de lo que son partidas
ampliables.

Sobre la 4530, que se refiere a las reservas de crédito
previas, esas reservas cuando un expediente es de carácter
plurianual, no son necesarias porque se tiene que tramitar ese
expediente por el sistema que corresponde legalmente, y si no
es plurianual la reserva de crédito tendrá que existir siempre,
por otras disposiciones legales que no es necesario duplicar en
este trámite.

Las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
tienen poco sentido. Es normal que actualizando los impuestos
por lo que respecta a las enmiendas presentadas en el artículo
17 se hagan con respecto al IPC, puesto que el movimiento de
los impuestos es el mismo movimiento que el coste de la vida,
seguir otro sistema, como se sigue, por ejemplo, a nivel del
Estado español, con el impuesto sobre la renta, ocasiona
graves problemas a los ciudadanos y no es conveniente que
los ciudadanos sufran estos problemas.

Otra enmienda también que se repite año tas año, que es
chocante y que no se rectifica, año tras año se mantiene, es la
que hace referencia a que se ordene al Consell de Mallorca a
que transfiere el Hospital Psiquiátrico al Govern de las Illes
Balears, realmente esa tendencia a que las transferencias se
hagan vía orden y mandato y no vía acuerdo, es una tendencia
que actualmente, por parte del Partido Popular ha llegado al
nivel nacional y lleva al Gobierno del Estado a dictar (...),
decretos, imponiendo las transferencias por vía de obligación.
Es lo mismo que vemos aquí, y si es rechazable a nivel del
Estado, es rechazable también a nivel local.

Por último, la 4536, entre otras cosas, trata de afectar al
apartado 3º de la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2000,
un apartado que no existe y, por tanto, no entendemos cómo se
sigue manteniendo esta enmienda en este momento. 

Por eso, nuestro grupo votará en contra de todas ellas.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, la Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Gomila, el tema de les ampliacions de crèdit és un tema perillós,
que no hi hagi un control en el tema de les partides ampliables,

és un tema que significa que a aquestes partides s'hi poden
anar afegint doblers sense cap límit, sense fer cap baixa
pressupostària, i això va directament a càrrec del resultat de
l'exercici. En el tema de l'educació, el Partit Popular va posar la
partida com a ampliable, perquè era el primer any que es rebia
aquesta competència i podia haver-hi problemes de
quantificació; el segon any també, però arriba un moment en
què, amb la periodicitat d'aquestes partides i sobretot en un
programa tan important, posa en perill el resultat dels exercicis
pressupostaris, i així ho demostra precisament com anam en
aquesta comunitat autònoma, els distints resultats dels
exercicis pressupostaris. Ho vaig dir a l'esmena a la totalitat,
l'any 98 vàrem acabar amb un superàvit de 5.506 milions de
pessetes, l'any 99 amb un superàvit de 2.288 milions, ja
començaven a baixar, l'any 2000 amb un dèficit de 2.323 milions,
i l'any 2001 anam amb un dèficit a data de 30 de setembre, de
8.780 milions. Aquestes xifres són preocupants i són fruit de
mala gestió i, precisament, de supòsits com les partides
ampliables que se preveuen en aquest pressupost.

Del tema de l'endeutament, em diu que el conseller Quetglas
ho va explicar a la seva compareixença. Bé, el tema de
l'endeutament no ho ha explicat ningú, no han explicat per què
aquesta comunitat autònoma s'endeuta innecessàriament; el
que sí va explicar el conseller Quetglas és que hi hauria nou
endeutament per fer carreteres, un endeutament camuflat,
camuflat perquè no consta al pressupost, i va dir que les
inversions del tren s'havien de fer amb deute perquè no
coneixia altre sistema. Sí que hi ha altres sistemes, altres
exercicis pressupostaris contemplaven mil milions que el
pressuposts de la comunitat autònoma transferia a SFM per fer
inversions. Aquests doblers es lleven i totes les inversions de
SFM es fan amb endeutament. Jo no dic que no hi hagi un
percentatge determinat, però que no totes les inversions de
totes les empreses públiques s'hagin de fer amb endeutament
perquè això és una irresponsabilitat.

Del tema dels hospitals, dir-li simplement que aquest govern
va condonar un deute, i si el va condonar és perquè supòs que
la Sra. Salom estava convençuda que no necessitava mil
milions per gestionar els hospitals General i Psiquiàtric, per això
em sembla que després es queixa del finançament, i no
m'estranya si fa aquesta condonació. Però almenys que la
propietat d'aquests hospitals passi al Govern, seria el més lògic
del món.

Sr. Diéguez, jo entenc que vostè vulgui passar de puntetes
per les nostres esmenes, ho entenc perfectament, i així només
diu el número de l'esmena, no diu res més, perquè no vol entrar
en el fons. Jo he defensat totes les esmenes relatives a
ampliacions de crèdit, a despeses plurianuals, si vol li puc llegir
un altre cop la meva intervenció.

Em diu vostè per què el tema dels hospitals, ampliacions de
crèdit, ja he contestat conjuntament als dos portaveus, el tema
de l'IPC per l'import d'aquesta comunitat autònoma per a l'any
que ve.

Vostè diu que és normal que s'apugi d'aquesta forma tan
amagada un 4% perquè és l'IPC de l'any 2000, jo li diré que mai
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no s'havia emprat aquesta fórmula en aquest parlament, que
aquest parlament sempre havia pujat els imposts propis amb un
1,1%, amb un 2%, però no amb un 4%, i un 4% és el doble de la
pujada que es feia habitualment en els nostres pressuposts, per
tant vostès, de forma amagada, han pujat el doble els nostres
imposts, i això sí que es nota perfectament per als ciutadans,
que abans hi havia una pujada del 2%, i ara hi haurà una pujada
d'un 4%.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Sr.
Bosco Gomila, té la paraula en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Només tres qüestions per dir-li a la
Sra. Cabrer. Primera, els serveis d'educació s'han de continuar
donant i els imprevists pel que fa a la demanda que pateix
aquest servei són molt important, i sobretot són importants
també les inversions que s'han de fer en aquesta conselleria.

Per altra banda, quan vostè compara els dèficits d'aquest
govern de l'any 98, del 99 i del 2000, és un tema que surt gairebé
a cada pressupost, almenys en els dos darrers anys, i jo no em
puc estar de dir-li que durant l'any 99 i durant l'any 2000, es van
haver de pagar per aquest govern importants inversions que
havia fet el Govern del Sr. Matas en obres per inaugurar abans
de les eleccions del 99, com són totes les obres del Pla Mirall
que a partir de l'any 2000 i de l'any 2001, aquest govern ha
d'anar pagant als consorcis del Pla Mirall totes les inversions
que s'havien d'inaugurar abans de les eleccions del 99.

I pel que fa a l'endeutament, em parla de l'endeutament de
SFM, on les previsions d'eixamplar la xarxa ferroviària és molt
important i, per tant, entenem que han de ser els usuaris, tal
com vagin utilitzant els serveis ferroviaris de Mallorca, que
vagin pagant aquestes inversions tan grans que es faran per
millorar la xarxa i per ampliar la xarxa ferroviària en aquesta illa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. Sr. Diéguez, en nom del
Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente dos palabras para decir
que no entiendo cómo le preocupa a la Sra. Cabrer que suban
los impuestos o que suba la inflación, la inflación está en
manos del Gobierno central que es quién tiene la planificación
económica y el hecho de controlarla. Contrólenla y bajarán los
impuestos, ¿qué es que la tienen tan desbocada que prevén un
aumento exagerado de los impuestos para el próximo año

porque subirá muchísimo la inflación? La inflación es cosa
suya, contrólenla, es su inflación. 

Y lo único que no le puedo consentir es que con respecto
a los presupuestos de esta comunidad autónoma, diga que les
falta transparencia, no se lo puedo consentir al Partido Popular,
que hace unos presupuestos completamente opacos, mire, sólo
le diré una cosa, ¿sabe cómo se hacen los presupuestos del
Partido Popular, los presupuestos del Estado? Yo se lo diré,
pero no lo que digo yo, le diré lo que dice un especialista en
hacer presupuestos del Partido Popular, el Sr. Barea, dice
"todos han quitado de su presupuesto un conjunto de gastos
de infraestructuras porque les han dicho, usted hágalas, usted
se endeuda y luego me las entrega, y después yo le iré dando
el dinero para pagarlas, ¿por qué?, porque las cuentas tienen
que ver de cuadrar-as a cero y luego ya lo pagaremos",
endeudamiento soterrado, aquí está todo claro, está todo claro
y se puede ver, se puede ver qué se gasta, cuáles son los
ingresos, cuáles son los gastos, cuál es el déficit, y ese déficit
se recurre a un endeudamiento transparente, no a un
endeudamiento soterrado ni de engañar a nadie, se engaña a la
gente cuando se dice hacemos un presupuesto con un 2,9 de
crecimiento, y después resulta que dicen, bueno, será el 2,3,
acabará siendo entre el 1,8 i el 2,2, una cosa así, claro lo han
hecho para cuadrar un presupuesto de forma falsa, y ahora
tendrán los problemas. Por eso digo que de falta de
transparencia no se puede decir nada y mucho menos a este
presupuesto donde están los ingresos, los gastos y el recurso
que se tendrá para cubrir los gastos.

Por ello, ya digo, puede usted no estar a favor, puede votar
en contra, es su obligación, puede mantener las enmiendas del
año pasado, este año y el año que viene, eso es como ese
cuento de las navidades, que dicen, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular son un poco como ese fantasma de las
navidades pasadas, fantasma de las navidades presentes, y
supongo que serán el fantasma de las navidades futuras.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez per part del Partit Socialista.
Hem substanciat, amb la seva intervenció, el debat al text de
l'articulat. I passam a continuació al debat corresponent a les
seccions, ens de dret públic i societats anònimes públiques.
Agruparem el debat núm. 2 i 3, el 2 és el corresponent a la
secció 11, Conselleria de Presidència, esmena 4645, i el 3, els
programes 112, esmenes 4660 i 4664, 131B, esmena 4661, 463B,
esmena 4662, 612G, esmenes 4663, 4664.

Per defensar les esmenes, té la paraula el Sr. Huguet durant
deu minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Estam, segons els manuals, a un dels debats més importants
que se substancies davant qualsevol parlament, que és el debat
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de pressuposts, i en aquest cas el debat de les esmenes que, en
funció de les atribucions que tenen conferides els grups
parlamentaris, correspon a l'oposició presentar esmenes als
pressuposts de la comunitat autònoma, en aquest cas de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Jo començaré avui d'una manera bastant atípica, aquesta
esmena a la totalitat, i ho faré perquè moltes d eles preguntes
que vam formular a la compareixença del conseller no varen ser
contestades i quan jo li vaig dir que una cosa era el que deia el
paper i una altra cosa era la realitat, intentaré demostrar-ho
perquè tal vegada en el futur dels parlaments i en el futur dels
debats dels comptes generals de la comunitat autònoma, el que
s'hauria de debatre seriosament és la liquidació de pressuposts
i no el pressupost en si, el pressupost és una previsió que no
sabem com acaba, sobretot amb aquest govern, es preveu una
cosa i s'acaba amb una altra molt distinta. A la liquidació és on
es reflecteix d'una manera claríssima quines han estat les
presumptes realitats i quins són els canvis que s'han fet d'un
lloc a l'altre. Per tant, dic que començaré d'una manera bastant
atípica.

Miri, Sr. Conseller. Presidència, publicitat i promoció, 29
milions de pessetes; Presidència, realització campanya
p romoció productes Illes Balears, 69.758.000; Presidència,
serveis generals de publicitat i comunicacions del Govern, 300
milions de pessetes; Presidència, creativitat de campanya
gestió Govern de la comunitat autònoma, 40 milions de
pessetes; Presidència, difusió mitjans de comunicació de la
campanya publicitària de gestió del Govern de les Illes Balears,
84 milions de pessetes; Presidència, creativitat i difusió, cap
públic, gestió del Govern, dos anys, 150 milions de pessetes;
Presidència, total 674 milions de pessetes en campanyes
publicitàries.

Aquesta informació, Sr. Conseller, és una informació que ve
publicada, si vostè fa repàs de tots els butlletins oficials, del
BOIB, vostè la veurà reflectida, i perquè no m'acusi que he
sumat totes les partides, ara li faré el desglossament d'aquestes
partides.

El 99 se'n va gastar 99 milions de pessetes; en el 2000, 424;
i en el 2001, juny del 2001, falta mig any, ja en duim més de 150.
Efectivament aquestes partides i aquesta quantitat no estaven
previstes a cap dels pressuposts que van ser aprovats pel
Parlament, per tant el seu pressupost no reflecteix realment què
és el que es gasta, i molt menys el que es gasta en publicitat.
D'aquí que li vaig dir que si la seva conselleria era una
consellera publicitària o publicista, que no és el mateix, que es
digui la Conselleria publicitària o publicista, però no la
Conselleria de Presidència. Per què? Perquè la Conselleria de
Presidència, hauria de ser aquella conselleria que, ja li vam dir
l'any passat, hauria de coordinar totes les polítiques
transversals del Govern de la comunitat autònoma, i aquí de
transversalitat res de res, aquí cada maestrillo con su librillo,
cada conselleria té la seva pròpia separata, cadascú fa del seu
pressupost el que creu que ha de fer amb el seu pressupost, i
que no hi hagi ningú que el coordini, perquè aquí, clar, el
repartiment ja no és un repartiment de doblers, és un

repartiment de quotes de participació i de quotes de política
dins el Govern. 

Tant és així que per primera vegada succeeix, d'una manera
democràtica i d'una manera voluntària, és a dir és un abandó de
la seva responsabilitat, però el cert i segur és que és tan clar el
que dic, que el president d'aquesta comunitat té minvada una
de les principals i fonamentals prerrogatives de la seva raó de
ser, que és la de nomenar consellers, ell no pot disposar dels
consellers del Govern, de moment pot disposar dels consellers
del Partit Socialista, com vam veure, ho hem vist en dues
ocasions, quan van haver de disposar d'un altre conseller, van
haver de consultar el partit afectat per veure a qui era que hi
volia posar, ell no va poder triar, li van haver de dir a qui hi
havien de posar.

Amb açò passa el mateix, Sr. Conseller, què és el que passa
aquí?, que vostè, que conjuntament amb el conseller
d'Economia i Hisenda, ha de dur la coordinació de la gestió
pressupostària i de les polítiques, no el pot dur, vostè ha de dur
la coordinació política, la gestió pressupostària, (...) la
distribució correspon a la Conselleria d'Hisenda.

I, quins són els objectius de la seva conselleria, Sr.
Conseller? No ens els ha marcat, i li diré per què, no els ha
marcat, com també li vaig dir a la compareixença, perquè vostè
ens presenta uns pressupost on l'únic que han canviat ha estat
la referència pessetes/euros, absolutament, l'únic que ha
canviat, la referència pessetes/euros. Els textos que
acompanyen el seu pressupost mutatis mutandis, fotocòpia,
una folocopiadora fantàstica, supòs que deu ser d'aquestes
làser que fan molta via i en fan moltes; però el seu pressupost
ni marca nous objectius per al pròxim any, el seu pressupost no
marca uns nous programes que siguin una novetat dins
l'exercici del 2002, i l'únic que ha fet ha estat ordenar, fent una
sangria amb el munt total a les diferents direccions generals.

És clar que nosaltres presentam una esmena a la totalitat,
perquè si no l'haguéssim presentada, vostè podria sortir i dir,
com és que enguany no la presenten i l'any passat la varen
presentar, si els pressuposts són els mateixos; aquesta és la
motivació principal, els pressuposts són els mateixos, una
variació en quantitat, la mateixa opacitat que tenien tenen ara,
no sabem ..., vostè em pot dir què es gastarà el 2002 en
publicitat, es pot comprometre a dir, nosaltres, Presidència
gastarà tants de doblers en publicitat i promoció? M'ho pot dir?
No m'ho pot dir, no m'ho pot dir perquè açò ve amagat, ve
amagadet, a posta per això li deia que l'important seria fer el
debat de les liquidacions de pressupost.

Clar, amb què ens troba, amb un pressupost on la gestió no
va més enllà de la publicitat, com he dit abans, i de la roda de
premsa, perquè amb les comunitats de Balears a l'estranger,
quins nous programes, quins nous projectes, què feim?, amb
les direccions generals que té vostè, on n'hi ha dues que,
insistesc, crec que se sobreposen una amb l'altra o, si no es
podrien juntar una amb l’altra, com és Relacions Institucionals
i Direcció General de Presidència, quina és la comesa de cada
una d’elles? Quina és la comesa, estan a mitja jornada, est an a
plena jornada, quin balanç poden presentar de la seva gest ió?
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Avui ens trobam, Sr. Conseller, amb què no sabem de cara
a l’any que ve la quantitat global, com li he dit, de les
campanyes publicitàries previstes, no sabem quins sondejos
vol fer, quants en farà i quina temàtica tractarà; no sabem quin
és el programa de modernització de l’administració pública, si
té un projecte global i amb quin termini i quants anys; no
sabem quins seran els convenis, la quantitat global d’aquests
convenis a signar amb diferents organitzacions i institucions;
no sabem quina serà la quantitat global i a quins programes
quant a les relacions exteriors, i em referesc a tot, Centre Balears
Europa, tot, no ho sabem; no sabem quina serà la quantitat del
conveni amb la Universitat Carlos III, la quantitat global, i quins
són els treballs prevists, no ho sabem. Efectivament, no hi ha
convenis prevists, clar que no, però després se’n signen i es fa
el repartiment de diferents conselleries, com vaig poder tractar
de demostrar aquí també amb diferents preguntes als diferents
consellers, d’açò deu fer prop de dos anys.

I passant ja a les esmenes de caràcter particular, no per
presentar moltes esmenes vol dir que s’estigui més o menys
d’acord amb el pressupost; nosaltres a aquest seu pressupost
hem presentat unes esmenes que avui en dia, amb l’argot
modern, diuen potents de muntant econòmic, suficient,
substanciós i que en res, li assegur, Sr. Conseller, vist el vist,
en res afectaria la gestió de la seva conselleria, en res afectaria
la gestió de cap direcció general, absolutament en res, perquè
són partides que nosalt res consideram, d’allà on llevam les
quantitats, innecessàries, que es pot funcionar exactament igual
i que no obstant optimitzen el màxim en recursos. Per exemple,
la que fa referència a signar convenis amb els ajuntaments: em
digui vostè, si han de dir que no a aquesta esmena, què és el
que deixarà de fer? Publicitat, inversions immaterials. Com és
per exemple, també, l’adquisició del Pati de sa Lluna, o
colAlaboració amb el Pati de sa Lluna d’Alaior que, per cert, ara
no record bé si va ser el President o va ser un membre del
Govern que va dir en aquesta Sala, l’any passat, que el Govern
hi destinaria 70 milions de pessetes; hi són, els hi han duit? Es
va dir, per tant, açò també ho presentam.

Com que el que va dir a comissió, vull que també quedi
constància en el plenari, enhorabona, Sr. Conseller, amb el
projecte de Dalt Vila Patrimoni de la Humanitat, enhorabona,
però complementi amb el patrimoni també de la humanitat que
és una reserva mundial de la biosfera, signant un conveni amb
el Consell Insular de Menorca de 200 milions de pessetes, per
desenvolupar projectes i programes de desenvolupament
sostenible on hi ha un programa d’actuacions, i que ve reflectit,
aprovat per totes les forces polítiques d’aquella illa, tiempo ha,
i que jo sàpiga no s’ha modificat. Totes aquestes esmenes van
encaminades a què la seva conselleria tengui, per una banda, la
capacitat de relació amb els ajuntaments per conveniar les
necessitats que tenen plantejades, sobretot com a administració
local, millora de sistemes informàtics, millora dels seus serveis
tècnics, millora de les seves pròpies infraestructures
municipals. Va per a adquisició de patrimoni, que ho han fet a
altres conselleries, en aquest cas per al Pati de sa Lluna; i va per
al suport de programes, en aquest cas, d’una declaració d’una
institució de caràcter internacional, com és la UNESCO, referit
a l’illa de Menorca, de la mateixa manera com ho fa també a l’illa
d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva defensa de les
esmenes. Sr. Conseller de Presidència, vol obrir una qüestió
incidental? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Huguet, quan ha pujat aquí dalt i ha començat les seves
paraules em pensava que em donaria una sorpresa, perquè ha
dit que faria una intervenció atípica, li puc assegurar que no és
res atípic tot el que ha dit, jo tenc aquí un text preparat que el
podria llegir i contesta tot el que vostè ha dit. Però no ho faré,
no ho faré perquè contesta tot el guió que vostè ha dit, per tant
no hi ha res atípic; no hi ha res atípic perquè vostè ha dit i ha
seguit el guió, i a més, no tan sols atípic sinó que ha fet tòpics,
tòpics que ja són comuns per part del Partit Popular; és a dir, la
seva posició és si la publicitat, si amaguen, la veritat és que el
mateix va dir l’any passat, idèntic, amb les mateixes paraules. I
a més, ens reafirma el fet que em torni xerrar del conveni amb la
Carlos III, quan l’any passat li vaig dir, durant tot l’any no m’ha
demanat res més, que no hi havia cap conveni amb la
Universitat Carlos III, i ara em torna anomenar la Universitat
Carlos III. Pareix que vostè ha llegit el text  de l’any passat i diu,
em reafirmaré amb el que vaig dir l’any passat, quan no hi ha
hagut, i ja li vaig manifestar molt clarament, que no hi havia res
de conveni amb la Universitat Carlos III.

Però després diu que, clar, el Govern no té projecte, aquesta
conselleria no té projectes i l’únic és que és una conselleria de
publicitat i una conselleria; miri, hi ha tot un conjunt de
projectes, jo no crec que l’alternativa que vostès plantegin
sigui cap alternativa de projectes i, a més, el que no puc
entendre és que després d’haver tengut el pressupost, haver
comparegut a comissió, haver donat totes les explicacions que
fossin necessàries a comissió, em digui que no sap no sé
quantes coses on estan, quan ja li he manifestat quantitat de
vegades on estan, on les pot trobar i on estan determinades en
el pressupost. Clar, jo crec que ho entén perfectament, vostè ha
de fer el paper, com diu, el paper que toca a un debat tan
important com és el debat de pressuposts, i ve i puja a la
tribuna i ho fa, em pareix perfecte i vostè està obligat a fer una
esmena a la totalitat, també em pareix perfecte, el que passa és
que un espera arguments més sòlids i no tampoc arguments
repetitius. Vostè em dirà: miri, li faig els arguments repetitius
perquè els pressuposts que vostè presenta són repetitius. Bé,
per ventura en això hi podríem estar d’acord, vostè fa els
arguments repetitius però per què? Perquè des de la meva
conselleria i des del Govern hi ha una línia política, una línia
política que marca unes polítiques i uns objectius que l’únic
que feim és seguir aquests objectius que tenim marcats i
incrementar-los amb nous programes; com enguany hi ha un
nou programa que són totes les ajudes a presos de la dictadura,
com hi ha un nou programa, que vostè també lloa i vostè diu
que és bo, com és el conveni amb el Consell Insular d’Eivissa
per al patrimoni de la humanitat. I després hi ha tot un conjunt
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d’accions i d’objectius de línies polítiques vàrem marcar des del
principi. Seguim amb noves adquisicions de patrimoni, seguim
amb una política que l’hem implementada nosaltres, que és amb
la possibilitat de nou increment de patrimoni crear tot un centre
de seguretat de les Illes Balears en el Quarter de Son Banya, on
hi feim unes inversions nosaltres i hi fa unes inversions la
Conselleria d’Interior i hi fa unes inversions també la
Conselleria de Medi Ambient i hi farà, aquest Govern que
funciona tan descoordinat, tendrà un centre d’emergències de
totes les Illes Balears, i funciona descoordinat, cosa que el
Partit Popular, que era tan únic, però tan únic que tenia tres
presidents, ara la memòria em, era tan únic que no aconseguia
fer, no aconseguia coordinar tres conselleries en aquest cas per
poder fer un centre d’emergències. Nosaltres ho feim, i a més,
són de diferents partits, no es preocupi, són de diferents
partits, però per què? Perquè hi ha una línia política, hi ha una
política i hi ha uns objectius polítics. Això també és una tasca
que du aquesta conselleria.

Per tant, això de mutatis mutandis ho ha dit cada any i ho
segueix dient, em pareix molt bé, com vostè diu que mutatis
muntadis, també mutatis mutandis la seva intervenció. I empat,
què vol que li digui? I empatam, perquè és el mateix.

Després em diu, és que vostè ha de coordinar polítiques
transversals, però al mateix temps em diu: els directors generals
que coordinen polítiques transversals i que coordinen
polítiques a diferents conselleries aquests han de desaparèixer.
Això també m’ho planteja, és una contradicció dins la seva
pròpia proposta d’esmena, perquè els que es dediquen a
coordinar vostè no els veu finalitat i per tant diu que aquestes
direccions generals han de desaparèixer, no em diu que ha de
desaparèixer la Direcció General d’Institucionals perquè fa, per
a vostè, una feinada, ni em diu la d’Exteriors, ni em diu les que
mantenen unes tasques concretes que vostè les veu definides
al pressupost, deu ser per això. La que és per coordinar aquesta
diu que ha de desaparèixer i després em diu: i no coordina. Clar
que coordinam i clar que es coordina amb aquesta direcció
general.

I després em diu, miri, vostè tot això està amagat, perquè la
publicitat; vostè sap que nosaltres, aquest Govern, ben
coordinat treu un concurs de publicitat de 450 milions de
pessetes; vostè sap que no tenim nosaltres, a la nostra
conselleria, una partida, però que hi ha partides a totes les
conselleries i vostè sap que aquests 400 i busques de milions
de pessetes nosaltres hi tenim una aportació, que són aquests
300 milions de pessetes que vostè diu, i que després s’assigna
a la liquidació a la Conselleria de Presidència. I no hi ha cap
problema, perquè la liquidació de la Conselleria de Presidència
també després són més doblers que el propi pressupost, però
per què? Per aquesta tasca de coordinació i de planificació en
comú i perquè treim un concurs de tot el que és la publicitat
menor, no les campanyes, la publicitat menor, tot el que és la
publicitat menor la treim a un concurs i surt de diferents
partides de totes les conselleries. I al final remet a la Conselleria
de Presidència, però és una tècnica pressupostària i una tècnica
de liquidació que no afecta en res i per res i sí que hi ha una
total claredat, perquè aquests doblers estan dins el pressupost,
si no, fins i tot no es podria treure el concurs. Per tant, no hi ha

gens d’obscurantisme, sinó que hi ha transparència en tots els
fets de publicitat i la liquidació també quadra amb aquests fets.

I jo tenc molt poques coses més a dir-li, perquè podria fer-li
una altra vegada la defensa de tots els projectes que vàrem
presentar, però ja seria repetitiu; vostè ho coneix per activa i per
passiva, vostè sap i puc, com deia abans, llegir-li els deu o
dotze folis que tenc aquí, vost è els coneix bé, i clar vostè no ho
comparteix i jo ho puc entendre que no ho comparteixi. Vostè
no ho comparteix i fa una esmena a la totalitat, el que sí li puc
assegurar és que la nostra conselleria, amb les tasques que du
a terme a les cases a l’exterior, pot demanar a les diferents cases
si la nostra tasca institucional no està ben considerada, i a més
complim allò que mana la Llei de cases exteriors, ho complim, i
hi ha plena satisfacció i cada any tenim un consell de
comunitats on es manifesta això. I els pressuposts que hi ha
són suficients, clar, podríem també iniciar polítiques que es
varen iniciar per part del Partit Popular a determinades èpoques,
que era fer cases a l’exterior, una barbaritat, anar construint,
que podríem fer-ho; però això no ha estat mai la nostra línia
política, no ho volem fer ni ho farem. Ens costa molt intentar
que les cases que vostès varen iniciar puguin acabar-se i no
tenim cap ganes d’expansió. Per què? Perquè consideram que
hi ha altres necessitats molt més urgents que la construcció
d’aquests edificis que vostès varen iniciar i que nosaltres hem
considerat que no són els adequats. Clar, hi ha diferències entre
el que feien vostès i el que feim nosaltres, moltes, dins el treball
diari i dins les polítiques que es plantegen. I li pos aquest
exemple, però la gent de les cases ho entén i ho comparteix,
sense cap tipus de problema i hi està totalment d’acord.

I com deia, esper que qualque vegada, qualque any, per
ventura serà difícil, no presentin una esmena a la totalitat com
la presenten, perquè seguesc considerant que és una esmena
buida i que a l’únic que respon és a complir el paper que els
ciutadans els han atorgat, que és estar a l’oposició i per tant per
aquest paper que han de complir, que una esmena a la totalitat
a aquest departament, a aquesta conselleria és l’adequat.
Nosaltres pensam que no i per tant creim que aquests són els
pressuposts bons per a aquesta comunitat i bons per dur
endavant tot aquest conjunt de projectes que tenim
compromesos davant la societat balear.

(La Sra. Vicepresidenta Segona substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Té la paraula, per un temps de cinc
minuts, el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, moltes gràcies per la importància que
dóna a aquest humil diputat de sortir vostè a contestar, açò és
atípic, la qual cosa li agraesc moltíssim.

Bé, jo em preocuparia, jo veig que vostè és molt viu, és molt
llest, jo he de veure si m’han posat qualque cosa per dins ca
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nostra o al despatx que ocup a l’edifici del costat per vostè ja
saber què és el que jo havia de dir, havia escrit, havia apuntat
i venir amb el discurs preparat per contestar-me, açò és un poc
seriós. Segur que no és així, segur que no és així perquè no
m’ha contestat absolutament a res del que li he dit, no m’ha
contestat i li tornaré a repetir, totes les xifres que jo li he donat
són xifres que venen reflectides i que han estat tretes del
Butlletí Oficial de les Illes Balears en el tema de publicitat; i no
és ver que aquí hi hagi els 450 milions de tota la campanya que
s’ha fet durant l’any passat, no és cert, simplement no és cert,
aquí hi ha aquests 450 més les altres publicitats que
individualment fa cada conselleria; jo ho tenc per conselleries,
de Turisme, una altra vegada Turisme, Agricultura, Turisme,
Hisenda, Hisenda, Treball, Educació o Cultura, Medi Ambient,
Medi Ambient, Educació i Cultura, Treball i Formació, Hisenda
i Pressuposts, Turisme, Medi Ambient, diferents campanyes de
publicitat. Jo no dic que no les faci, podrem discutir si són
convenients o no, jo l’únic que li dic és que vostè agrupi les
que estan sota la seva, entre parèntesi, jurisdicció, i sabrem de
què hem de morir en el tema de publicitat, és que així no ho
sabem. Açò sí, tenim una gran afició a ser inspectors o
investigadors i per tant anam a investigar butlletí per butlletí
perquè quan li demanam informació per escrit, sí, ens envia la
seva, la que fa referència al seu pressupost, però dels altres
vostè no ens envia res, i aquí vostè puja i ens diu: no, és que
després m’apliquen a la meva àrea les meves i les altres. Doncs,
açò no és seriós, açò no és seriós i nosaltres creim que açò no
està bé. Aposta, per açò, li deim: les agrupi d’una vegada per
totes; vostè em pot dir què es gastarà el 2002 entre allò seu i el
que li imputaran a vostè a la seva conselleria, m’ho pot dir?
Açò és la pregunta que jo li faig, no m’ho pot dir o no m’ho vol
dir, me’s ben igual, però no ho diu, el resultat final és que no ho
diu.

Segona qüestió. Jo li he destacat els programes nous que té
la seva conselleria, n’havia deixat un és cert, el tema dels presos
de la dictadura franquista, però els altres els he anunciat,
l’adquisició de patrimoni, allò de Dalt Vila, etc., i jo el que li faig
és una altra proposta, ampliï amb un altre programa. Tampoc no
m’ha contestat si el que jo li he proposat, esmena per esmena,
afectaria la gestió del seu pressupost, no m’ha contestat. Ni
m’ha contestat als 200 milions de pessetes de la reserva de la
biosfera, ni m’ha contestat al Pati de sa Lluna, ni m’ha contestat
als convenis amb els ajuntaments, no m’ha contestat a res de
tot açò. I açò és l’únic que jo li deman.

I miri, ara que ve Nadal, farem aquí una prova de
generositat, si vostè m’accepta aquestes esmenes, que sembla
que és que nosaltres no feim res i que les presentam per
compromís, idò, compromís per compromís, jo li retir l’esmena
a la totalitat. No ho farà, perquè sap que 31 de moment encara
són més que 28 i per tant, au, a fregir espàrrecs, que diuen en
bon mallorquí o en bon menorquí i aquesta és la realitat.

Per tant, sense frivolitzar, Sr. Conseller, la seva conselleria
és necessària, fitxi’s que jo no he jugat a cap any amb cap dels
arguments que varen jugar vostès de supressió de conselleria,
cap any, perquè em sembla que no seria seriós, a no ser que
totes les competències d’una àrea estiguessin a un consell
insular, que no és el cas seu, en podem tractar d’altres, el cas

seu no és aquest. Però no demanam la supressió de la seva
conselleria, demanam que la seva conselleria tengui
competències clares, ordenades i que programes que vostè en
realitat ha de gestionar estiguin ja a la seva àrea, que les domini
vostè.

I quant a la supressió d’una direcció general, que és l’únic
que demanam, la supressió d’una direcció general que la
consideram innecessària per la doble funció que tenen dues
direccions generals; aquest a de relacions institucionals amb la
de coordinació de presidència es pot assumir en una, no m’ha
donat ni una sola raó de per què no es pot agrupar en una, sí,
perdoni, me la donada la raó: no la vol agrupar perquè els
compromisos són els compromisos, perquè vostè, i açò noblesa
obliga i a vostè açò l’honra, diu, clar, vostè no em demana la
supressió de les relacions exteriors ni la supressió de les
relacions institucionals, perquè els seus projectes i els seus
programes venen ben definits als pressuposts. Efectivament,
per açò no li deman, però és que l’altra no sabem què fa, ni on
és ni on no és, quins projectes, quins programes. Aposta, per
açò venen reflectides les esmenes que nosaltres els presentam.

Referit, una vegada més i per acabar, al que és un
pressupost i concretament a la seva àrea i a la seva conselleria
i a la seva responsabilitat, tot el previst al pressupost amb el
que realment després es liquida, tota semblança és pura
coincidència. Aposta, per açò, acab amb el que havia començat,
crec que en aquest Parlament ens haurem de començar a
plantejar molt seriosament si els debats de pressuposts el que
han de fer és una aprovació com a perspectiva únicament i
exclusivament i debatre molt seriosament les liquidacions de
pressuposts que és allà on realment es veuen totes les
desviacions i els compromisos que no estan signats a un
pressupost i que sí després surten quan un fa la investigació,
modèstia a part, que jo he fet en el tema de publicitat: 1.870
milions de pessetes duen gastats, sí, sí, no, bé idò vostès
falsegen el Butlletí Oficial del Parlament, jo he tret les dades
del Butlletí Oficial del Parlament, li puc donar, escolti, Sr.
Garcías no em digui que no, Presidència, serveis generals de
publicitat i comunicació del Govern, publicat el dia 4 del 3 del
2000, del Butlletí Oficial del Parlament, 300 milions de
pessetes; anem a un altre, Hisenda i Pressupost, publicitat
campanya informativa serveis renta àgil, 16 del 5 del 2000,
24,900 milions de pessetes. Aquestes quantitats que jo li he
sumat, està publicada, no em digui que no, no em digui que no,
jo li don la data, li don el butlletí i el número.

Moltes gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller, vol tornar intervenir?

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta o Vicepresidenta, senyores
diputades, senyors diputats. Sr. Huguet, l’any passat també ja
em va dir que hauríem de començar el debat per la liquidació.
Home, jo, com a tècnica pressupostària si totes les
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administracions, totes les institucions ho començam a fer
d’aquesta manera en podem parlar, podem veure si ho feim tots,
ho podem a Madrid, ho podem fer quan vostès governaven i
ho podem intentar fer tots a veure si la feim per la liquidació.
Clar, el que no val és jugar dins el camp quan em convé i no,
hem jugat tots dins el mateix camp; jo he estat molts d’anys a
pressuposts a Corts, al Senat, i sabia que ho havia de fer
damunt pressupost, i a un ajuntament, que també tenia la
liquidació i el pressupost i sabia quin debat havia de fer a cada
moment, a moments havia de fer un debat de pressuposts i  a
moments havia de fer debats de liquidació. Per tant, això, clar,
vostè em diu, és que em sorprèn, si tenc el pis, no, és que el
que diu ho repeteix tantes vegades que és molt fàcil de fer el
mutatis mutandis, com diu vostè, és molt bo de fer fer-li el
discurs previ.

Però sí que li vull contestar una cosa que m’he deixat, que
és allò del Pati de la Lluna. El Pati de la Lluna li puc assegurar
que, no sé si hi ha hagut qualque pregunta ja, nosaltres estam
en negociacions amb l’Ajuntament d’Alaior; hi ha un problema
de càrregues damunt aquest pati i fins i tot una situació jurídica
confusa que en aquests moments l’ajuntament aclareix, i no es
preocupi que no serà per la nostra part per poder arribar a un
conveni i a un acord amb el Pati de la Lluna, i això sí que li vull
deixar clar, perquè l’altra vegada no me n’he recordat.

I, miri, tot el tema de la publicitat. Jo sí el que li puc dir és
que vostè en sap molt, perquè nosaltres amb tres anys, vull dir,
nosaltres amb dos anys i mig no hem sabut encara el que
gastaven vostès durant els tres darrers anys, no ho hem
aconseguit saber; per tant, vostè és molt llest, perquè vostè fa
unes suposicions i diu que aquesta és la quantitat. Miri, vostè
en sap molt, perquè nosaltres, sobretot els tres anys del Sr.
Matas, no hem aconseguit saber què gastaven en publicitat,
miri la pràctica que vostès tenien de tenir-ho amagat, nosaltres
no, per tant, nosaltres no li tenim, si vostè és capaç d’arribar a
això és que no li tenim; d’arribar a això, que jo no li assegur que
això sigui el que hi ha, si vostè és capaç d’arribar a això;
nosaltres no n’hem sabut tant perquè vostès sí que ho tenien
amagat i nosaltres no li tenim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. A continuació donam pas al torn en
contra. Grups que vulguin intervenir? En nom del PSM, té la
paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després d’aquest debat entre el
portaveu del Partit Popular i el conseller de Presidència poques
coses hi queden a afegir, però sí que en voldríem dir un parell.
La primera és que veim que és un recurs habitual parlar de
manca de coordinació quan es parla d’aquest govern de
coalició, i nosaltres entenem que no hi ha res més lluny de la
realitat perquè és evident que aquesta coordinació és
permanent i només es nota veient els resultats que surten de

l’execució de la proposta que vam fer conjuntament per formar
aquest govern.

Per altra banda, dir també que en aquesta esmena a la
totalitat i malgrat no sigui als pressuposts d’aquesta secció, sí
que hi ha dos temes molt importants que depenen de
Presidència i un és el Fons de Cooperació Intermunicipal, on
per primera vegada es crea aquest fons i el Govern hi posa 6
milions d’euros, és a dir, 1.000 milions de pessetes per
compensar pressupostàriament els municipis; i per altra part, el
nivell de transferències que s’han donat als consells insulars
enguany, a partir de dia 1 de gener de l’any 2002, en una
transferència tan important com la de carreteres i que és evident
que el grau d’acord que hi ha entre els consells insulars i el
Govern és molt important.

Per tant, nosaltres rebutjarem aquesta esmena a la totalitat
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sr. Gomila. En nom del Grup Socialista, té la
paraula el Sr. Fèlix Fernández, per un temps de 10 minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Como cada
año, ja viene siendo tradicional, que el Partido Popular presenta
a la Sección 11 del presupuesto una enmienda a la totalidad y
8 parciales, y que la enmienda a la totalidad además la justifica
literalmente del mismo modo: no responder a las necesidades de
la sociedad de las Islas Baleares.

Nosotros creemos, muy al contrario, que sí que responde
esta sección a las necesidades de las Islas Baleares. El portavoz
del Partido Popular, el Sr. Huguet, en comisión manifestó que
tenía intención este año de presentar pocas enmiendas para
presentar un programa alternativo a la Conselleria de
Presidencia; pocas enmiendas desde luego han presentado,
pero programa alternativo. ¿Dónde está ese programa
alternativo, Sr. Huguet, cuando se trata de suprimir, por tercer
año consecutivo, la Dirección General de Presidencia; o en
vaciar de contenido y paralizar la acción de propia Conselleria
de Presidencia; o en tratar de reducir su esfuerzo administrativo
y de coordinación? Yo creo que eso no es un programa ni
mucho menos es alternativo. La Conselleria de Presidencia,
como usted sabe, tiene unas funciones básicas que son la de
coordinación de la acción del Gobierno, la representación
institucional, así como ser el soporte administrativo y ejecutivo
tanto de la Presidencia del Gobierno como de la Presidencia de
la comunidad autónoma. A estas funciones yo creo que se
dedican esencialmente las partidas que ha presentado el
conseller y que se han explicado, entiendo también,
detalladamente en comisión, como en este plenario.

Yo, cuando ustedes hablan de racionalidad, eficacia y
eficiencia, que tanto reclaman ahora que están en la oposición,
yo creo que han sido respondidos con objetividad desde la
propia conselleria. No hace un año, decía otro portavoz del
Partido Popular distinto del Sr. Huguet, transferencias ni una;
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tres, nada menos que tres transferencias existen en este
momento, transferencia en ordenación territorial, transferencia
en bienestar social y transferencia en carreteras, nada menos
que en esas materias, tres transferencias. Y cada una de esas
transferencias se ha realizado con un esfuerzo de diálogo
político entre las fuerzas políticas que apoyamos al Govern del
pacto y con los propios consells insulars, no contra los
consells insulares sino con los propios consells insulares,
sentándose el tiempo que ha hecho falta y consiguiéndolo.
¿Qué diferencia del proceso con el que se lleva con sanidad,
verdad, Sr. Huguet, con el respeto al Gobierno central, de
modos y maneras?

También el mismo portavoz que me refería antes vaticinaba
que la Ley de consells insulares no entraría en vigor; ahí está,
recurrida desde luego por el Partido Popular, pero viva y
coleando. Y además me parece que pronto podremos discutir y
aprobar la ley que dará estabilidad a esos consells insulares,
hace tiempo que lo perseguíamos, ¿verdad, Sr. Huguet?

El programa de la Conselleria de Presidencia es continuista.
Sí, es continuista en seguir garantizando que el patrimonio de
esta comunidad se conozca con transparencia y con
racionalidad, que se rentabilice y que se vaya adquiriendo más
para el beneficio de la mayoría, es continuista en seguir creando
en todas las islas una red de asistencia, una oficina de
asistencia a las víctimas de los delitos o en ayudar a construir
la sede de los gobiernos insulares. Pero al mismo tiempo es
pionera en actuaciones como el Punt de Trobada , o en reparar
de algún modo las terroríficas consecuencias que produjo la
dictadura. Es continuista también en seguir fomentando las
relaciones con las comunidades en el exterior o en la
participación ciudadana o social o en programar ayudas para
los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana. También es
continuista en mejorar el procedimiento de la comunidad o en
potenciar actividades que tengan proyección en la Unión
Europea.

No, Sr. Huguet, entiendo que la Conselleria de Presidencia
sí que tiene un programa y que sí responde a las necesidades
de las Islas Baleares. Gobernar es elegir entre prioridades, lo
sabemos todos, y desde luego las prioridades del Partido
Popular no se corresponden con las del gobierno del pacto. Ya
se lo dije el año pasado, siempre se puede mejorar y cualquier
presupuesto se puede mejorar; en aras de eso, en comisión se
aceptaron dos enmiendas del Partido Popular, que yo creo que
mejoraban esta red de oficinas de ayuda a las víctimas. Pero yo
creo que con la enmienda a la totalidad no se mejora nada. Y no
me diga que la oposición no tiene la obligación de presentar un
programa alternativo, que ya lo sé, pero usted mismo lo
anuncio en comisión, programa alternativo.

 Creemos que ustedes no lo han conseguido, y que la
sección 11 del presupuesto sí que es coherente, racional y que
responde, dentro de los estrechos márgenes que nos deja el
Gobierno central y que impone a las autonomías, sí que
responde a esas necesidades sociales. Piense usted que en el
caso de la financiación autonómica ni en los presupuestos del
Estado se hace demasiada consideración de lo que es Baleares
por parte de sus compañeros de partido. 

La Conselleria de la Presidencia, a pesar de todo ello, este
año aumenta un 11% sus presupuestos, y lo hace además en el
capítulo inversor, siendo esta una conselleria, como usted sabe,
que no es especialmente inversora. Yo creo que por todo ello
nos tenemos que oponer a esa enmienda a la totalidad.

Y ya en cuanto a las enmiendas en concreto, ya he dicho
que se aceptaron dos en comisión. Quedaron seis vivas, de las
cuales hay otra que hace referencia a las oficinas también de
víctimas, que yo creo que están subsumidas en las otras dos
que se aceptaron y, si no, en cualquier caso no la apoyaremos.
Y luego hay las dos enmiendas tradicionales, que son la 4660
y la 4661, que como siempre intentan suprimir la Dirección
General de Presidencia, que nosotros entendemos que es
absolutamente compatible con la Dirección General de
Relaciones Institucionales, que tiene sus propias funciones, y
por tanto no las admitiremos.

Y en cuanto a la enmienda estrella de un convenio con la
reserva..., con Menorca, con el Consell Insular de Menorca para
reserva de la biosfera, es una enmienda estrella que, nada
menos que por 1.200.000 euros en una conselleria que tiene
cerca de 20 millones de euros, pues es una enmienda estrella,
pero desde luego, aparte de que ya se está haciendo por parte
de otras consellerias en sus programas específicos, vaciar de
contenido la acción política de la conselleria no nos parece
prudente y no la apoyaremos, aparte de que es bastante poco
creíble este tipo de enmiendas en estos momentos. Bienvenido
sea este cambio de sensibilidad, pero en estos momentos no la
podemos apoyar.

Y ya finalmente, en cuanto a la mayor adquisición de
patrimonio o mayor dotación para los ayuntamientos, como ha
dicho antes el portavoz del PSM, éste es el primer gobierno que
ha presentado encima de la mesa 1.000 millones de pesetas para
un fondo de cooperación intermunicipal, y yo creo que con eso
se responde y por tanto no apoyaremos las enmiendas
parciales.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Fernández. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Huguet per un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista, ha fet
una gran feina al conseller de Presidència amb la seva
intervenció. Jo vull fer un parell de recordatoris. El fons de
compensació interinsular, la proposta prové d’aquell banc i
vostè la materialitzen; enhorabona; nosaltres l’únic que feim és
posar-hi un parell més de doblers. Primera qüestió.

Segona qüestió. Amb el tema de la reserva de la biosfera no
ens acusi dient “benvinguda sigui aquesta sensibilitat”, i
menys a qui li parla, i menys a qui li parla. El tema de la reserva
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de la biosfera tothom sap com es va gestionar i com es va dur.
Per tant, tampoc no pot acusar de falta de sensibilitat. 

Tercera qüestió: relació Govern central, Govern de la
comunitat autònoma. Quan vulgui, com vulgui i on vulgui, amb
dades amb la mà podem debatre 12 anys de govern socialista en
relació a projectes, inversions, convenis, col Alaboració i
transferències a la nostra comunitat, amb set anys o sis anys
del govern del Partit Popular amb aquesta comunitat autònoma.
Quan vulgui, com vulgui i on vulgui, amb dades, percentatges
i xifres sobre la taula.

I per acabar, per acabar perquè m’agrada concretar i
sobretot quan estic en un debat amb un portaveu de rigor
contrastat i comprovat, per acabar li he de dir que nosaltres
esmenam aquelles coses que creim que són millorables, i aquí
no hi ha hagut encara cap motivació que digui que els doblers
que llevam per fer aquests nous programes o incrementar
partides a programes que estan prevists, afectés el bon
funcionament de la conselleria. Absolutament cap, no s’ha
pogut donar cap argument, simplement, com que vénen de
l’oposició, no seran acceptats. Simplement és aquest. D’acord,
però que es reconegui, perquè aquest és el joc parlamentari.
Ara, dir que nosaltres no tenim projecte o no tenim programa
alternatiu, crec que açò ni tan sols vostè s’ho creu. Projecte i
programa alternatiu, en tenim, de forma de governar, com s’ha
de governar i com s’hauria d’estructurar un govern, i l’hem anat
presentant.

I acab amb la cinquena puntualització. Tema de
transferències als consells insulars. El tema de transferències
als consells insulars comença en aquesta comunitat autònoma
l’any 1990 gràcies a una proposta que va venir del Partit
Socialista amb la transferència en matèria d’urbanisme. Ho veu,
com no em sap cap greu, a mi, reconèixer la coses? El Sr. Triay
va presentar una proposta sobre transferir urbanisme als
consells insulars, proposta que tots els grups parlamentaris
vam assumir i va ser la primera, del 90. En el 99 se’n van fer 12;
en duim tres, duim més o manco la mateixa ratio, però que no es
digui, que no es vulgui vendre en aquesta tribuna i a la
societat, que abans no s’havia donat res als consells insulars,
no hi havia hagut transferències; n’hi havia, i n’hi va haver de
molt importants, i també hi va haver consells insulars que en un
moment determinat es van haver de plantar perquè no van voler
una competència i no la van acceptar, i era un govern del PP i
un consell del PP; també va passar açò, i tot açò s’ha de
reconèixer.

Per tant jo crec que hauríem de superar entre tots aquest
debat parlamentari, que ja és agre, de: “i vosaltres més”. Escolti,
la trajectòria és la que és, i la trajectòria és que l’edifici
d’aquesta comunitat autònoma, qui el posa en marxa és el Partit
Popular perquè va haver de governar els 12 primers anys o els
16 primers anys, posa en marxa l’estructura, dóna cos i
consistència als consells insulars, es fa una llei de consells
insulars que va ser consensuada per tots els grups polítics a les
famoses jornades de Punta Negra, i es fa una nova llei, una
nova llei on li vull recordar..., sí, sí, el PSM, i tant, que hi
estava!; el Sr. Damià Pons, que després es va passar al PSOE,

era a les jornades nostres. Per tant no em digui que no, jo tenc
memòria... 

(Petit aldarull)

...el PSM era a les jornades del Punta Negra per la primera
llei de consells insulars, i el PSM va fer la presentació i va
presentar unes esmenes molt concretes, però la globalitat de la
llei la va votar a favor, la globalitat, esmenes parcials no. Per
tant, mirin, com que és un tema que jo vaig dur personalment,
no m’ho discuteixi. Vol que li digui qui hi havia allà?, vol que li
ho digui? El Sr. Jeroni Albertí, el Sr. Francesc Triay, el Sr. Damià
Pons i el Sr. Joan Huguet; allà ens vam seure, a Punta Negra,
per fer un text  i un esborrany que vam presentar aquí,
efectivament; per tant no em digui que no. Va ser un text i el
vam fer entre tots. 

(Remor de veus)

Per tant, per acabar, jo l’únic que li deman, Sr. Portaveu..., el
Sr. López Casasnovas es va incorporar, després ja, es va
incorporar al debat parlamentari, no a les jornades de Punta
Negra. Per tant, Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista, i
acab, Sr. President, jo crec que vostè ha fet també la intervenció
que havia de fer, però les esmenes parcials que nosaltres hem
presentant en res no minven ni la capacitat de gestió que té la
Conselleria de Presidència, ni molt manco la possibilitat de dur
per endavant els programes que estan prevists i amb els quals
nosaltres combregam, i per açò no els hem esmenat.

 Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Fernández Terrés, té la paraula en torn de
contrarèplica.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Huguet, página 924 del fascículo
43 del Diario de Sesiones de la Comisión de Hacienda: “Tenc
intenció de presentar poques, poques esmenes, però molt
concretes per presentar un programa alternatiu”; no me lo he
inventado yo, está ahí, y además lo escuché directamente, y yo
lo que le decía es que construir una enmienda a la totalidad en
base a suprimir una dirección general, como el año pasado, no
me parece razonable. 

Usted ha dicho dos cosas previas que quiero matizar. En
cuanto al hecho que el fondo de cooperación fue una iniciativa
del PP y lo ha hecho este gobierno, efectivamente, no pasa
nada, nos parece muy bien, nos felicitamos todos, pero el que
lo ha hecho es este gobierno. Matización: reserva de la
biosfera, y me ha dicho que no..., esto, porque usted estuvo...
Dígalo todo, se declaró reserva de la biosfera cuando usted era
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presidente, pero antes había otro presidente que fue el que
inició todo el trabajo; hay que decirlo todo, hay que decirlo
todo.

En cualquier caso yo le vuelvo a repetir, con respecto..., le
vuelvo a decir que me parece muy bien esa nueva sensibilidad
o vieja sensibilidad, me es igual, me parece muy bien y me
parece muy bien que si puede la traslade a otras instancias, por
ejemplo a sus compañeros del Gobierno central. Y cuando yo
digo, no me estoy refiriendo al debate típico de los 16 años,
pero es que parece que cuando nosotros decimos algo del
Partido Popular ustedes pueden decir lo que sea de los 14 años
del Partido Socialista, pero nosotros no podemos decir nada de
los 16 años del Partido Popular en las Islas Baleares. Pues sí,
creo que razonablemente y civilizadamente se puede decir lo
que uno crea que pueda decir. Por ejemplo, ahora a las
comunidades autónomas con financiación escasa, atornillar los
traspasos con hipotecas, negar declaraciones de interés general
para los vuelos aéreos o mutilar el desarrollo del régimen
especial, también son actuaciones muy creíbles, muy negativas
pero muy creíbles.

En definitiva, Sr. Huguet, y si me lo permite, yo lo vuelvo a
repetir para distensionar: yo creo que debería trasladar esa
sensibilidad que yo creo que usted tiene con respecto a las
enmiendas que ha planteado, y trasladar esa misma sensibilidad
en cuanto, por ejemplo, a transferencias, a sus compañeros de
Madrid, para ver si entre todos con diálogo hacemos unas
buenas transferencias como las que se han hecho desde aquí
a los consells insulares.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés, per la seva intervenció
en nom del Grup Socialista. Sr. Huguet, per què em demana la
paraula?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Simplement per una contradicció flagrant. A més és una
contradicció i són 30 segons, ni un més ni un manco. 

EL SR. PRESIDENT:

És normal que hagi estat contradit, però, Sr. Huguet, vostè
no vol fer una contradicció, vostè vol aclarir un fet històric que
no és el moment ni el punt per aclarir. Per tant no li don la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No, no ho és, aquest. No, no... 

EL SR. PRESIDENT:

No ha estat alAludit, no ha estat contradit..., contradit en el
debat normal, per tant...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Substanciat aquest debat, passaríem al debat número 4, de
totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme, ens de dret públic
81, Institut Balear de Turisme. Hi ha les esmenes 4538 a la
secció 12 i 4567 a l’Institut Balear de Turisme, presentades pel
Grup Parlamentari Popular, i el Sr. Flaquer té la paraula per
defensar-les.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup, per tercer any consecutiu, presenta dues esmenes a la
totalitat a la secció 12 i a l’Ibatur, unes esmenes que es
justifiquen amb els mateixos arguments que els anys anteriors
però amb l’agreujant que a dia d’avui estam ja patint els
problemes d’una política turística erràtica, exempta de contingut
i que ha aconseguit el que fins ara era inimaginable, que és la
contemplació del món turístic balear amb una certa dosi de
pessimisme, i el més greu és que aquesta no és una opinió
aïllada d’aquest diputat ni d’aquest grup parlamentari, sinó una
opinió generalitzada de la pràctica totalitat del sector turístic.

Començant amb l’esmena a la totalitat de la secció 12, he de
dir que són tres els motius que justifiquen aquesta esmena. En
primer lloc estam davant un pressupost clarament continuista
en relació als pressuposts anterior, i si tenim present que el
pressupost és sense cap dubte ni un l’eina essencial de la
política d’una determinada conselleria, és evident que el seu
balanç, Sr. Conseller, dos anys i mig després i després de dos
pressuposts, no és gens satisfactori perquè, Sr. Conseller, en
què ha millorat aquesta comunitat autònoma en matèria turística
des que vostè n’és el màxim responsable? Aquesta és una
pregunta que nosaltres ens feim a dia d’avui i que sense cap
dubte té una resposta certament negativa a la seva persona i a
la seva figura.

Si parlam de la imatge de les Illes Balears, hem de coincidir
en què des que vostè és conseller de Turisme d’aquest a
comunitat autònoma la imatge de les Illes Balears ha anat
davallant, la imatge de les Illes Balears ha anat empitjorant dins
els mercats emissors. Declaracions seves, polítiques
contradictòries, polítiques erràtiques, declaracions d’altres
membres i companys del seu govern, han fet que una cosa
difícil de consolidar com era l’excelAlent imatge de les Illes
Balears dins els mercats emissors, poc a poc s’hagi anat
deteriorant d’una manera progressiva i contínua, i la política
que s’ha d’encarregar de cuidar, preservar i millorar aquesta
imatge, que és la política de promoció turística, està dominada,
Sr. Conseller, per la confusió i per la més absoluta
desorientació; desorientació en el sentit que tan aviat vostè
anuncia que traspassarà o transferirà recursos a les cambres de
comerç, les cambres de comerç no li accepten aquest traspàs de
recursos, com anuncia que els passarà als consells insulars,
com anuncia projectes de reestructuració continus d’un
IBATUR que des de fa molta estona, insistim, està dominat per
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la desorientació i per la confusió, i sobretot està dominat per
polítiques, conseller, venjatives en relació a aquells que li fan
crítica a la seva política turística. Avui mateix hem pogut llegir
en els mitjans de comunicació com un programa que feia molts
d’anys que venia realitzant el Foment de Turisme de Mallorca
i també el d’Eivissa ha estat retirat, i no tenim cap dubte, Sr.
Conseller, que és segurament per la política crítica que aquestes
entitats, els foments de turisme, fan de la seva gestió al front de
la conselleria.

Si deixam de banda la promoció i parlam de l’ordenació
turística, encara el seu balanç és més pobre i més ridícul. Vostè
havia de canviar el model turístic d’aquesta comunitat
autònoma; vostè havia de canviar un model turístic dissenyat
pel Partit Popular que tant de mal havia fet al sector turístic, i,
Sr. Conseller, dos anys i mig després de la seva arribada a la
conselleria, vostè en matèria d’ordenació turística no ha
presentat en aquesta cambra ni un sol canvi, ni un sol projecte
de modificació del model turístic de la comunitat autònoma. 

Vostè és aquí responsable d’un dels espectacles més
“esperpèntics” que ha viscut aquesta cambra, com és el de la
presentació d’un projecte de llei de modificació dels habitatges
turístics de vacances que ara fa dos anys que va entrar en
aquesta cambra, Sr. Conseller, i que no sabem quins obscurs
interessos fan que encara estigui en fase de ponència i que no
s’hagi avançat ni una sola línia, ni una sola passa en la
modificació d’aquests habitatges turístics de vacances. Per no
parlar, Sr. Conseller, de la tan anunciada modificació de la Llei
general turística que figurava, curiosament, a les memòries dels
pressuposts anteriors i que a la memòria dels pressuposts
d’aquest any ja no apareix. Vostè, que havia parlat tant i tan
malament de la Llei general turística del Partit Popular, du dos
anys i mig sense haver modificat ni un punt ni una coma
d’aquesta llei general turística. 

I si parlam, Sr. Conseller, de les dades turístiques, és a dir,
de la realitat més tossuda dels fets, són dades en caiguda lliure
des que vostè és conseller. Cada any davallen les xifres
d’ocupació hotelera, cada any davalla, enguany ha davallat per
primer cop la despesa turística, Sr. Conseller, dit per
institucions tan solvents com la Universitat de les Illes Balears
i com la mateix entitat financera de Sa Nostra, per molt que hagi
hagut de recórrer a altres empreses de fora perquè li aguantin
les xifres que vostè veu que cauen en picat.

 En definitiva, Sr. Conseller, males perspectives de cara al
futur, perquè de la seva política només tenim paraules, paraules,
però molt poques realitats.

A més de continuïstes i de dur-nos a la situació a què ens
han duit, els seus pressuposts, Sr. Conseller, a més són
insuficients. Vostè té la responsabilitat d’un dels sectors
econòmics més importants d’aquesta comunitat autònoma, i
l’any 2000 el seu primer pressupost va aconseguir una cosa que
no s’havia aconseguit mai, que era disminuir el pressupost de
la Conselleria de Turisme. Vostè va disminuir, o li varen
disminuir, el pressupost l’any 2000 en relació al 99; enguany,
del 2001 al 2002 presenta un increment mínim que només es
justifica amb l’increment de la despesa corrent, amb l’increment

de les despeses de personal i amb el pagament de la partida
anual de la compra de les finques d’Aubarca i Es Verger. Si
llevàssim aquestes tres coses, personal, despesa corrent i
aquest capítol dels 400 milions de pessetes, vostè tendria avui
uns pressuposts més baixos que els que tenia la comunitat
autònoma en matèria turística l’any 99, i això dins un context  de
pressuposts a l'alça dins el nou context de finançament
autonòmic és, Sr. Conseller, una mostra clara i evident de la
poca importància que donen el seu govern, el seu president i el
seu conseller d’Hisenda a la política turística d’aquesta
comunitat autònoma.

I com cada any, i reflex sens dubte de la seva personalitat i
de la seva política, els seus són uns pressuposts, Sr. Conseller,
molt poc concrets i molt poc definits. 681 milions de pessetes
d’inversió immaterial que no sabrem, Sr. Conseller, en què se’ls
gastarà i que podrà fer amb ells el que vulgui, perquè tots
coneixem el que és la inversió immaterial, i, com no?, Sr.
Conseller, dins els seus pressuposts hi ha d’haver una
partideta per continuar engreixant les prestatgeries del seu
despatx amb estudis i treballs que ningú no sap per a què
serveixen ni quina utilitat tenen als efectes de la política
turística d’aquesta comunitat autònoma. Segurament podem
intuir i podem presumir els efectes que puguin tenir per a
determinades persones aquests estudis i aquests treballs, però
dubtam moltíssim, Sr. Conseller, que vostè pugui treure el més
mínim profit de tots aquests estudis per a la política turística
d’aquesta comunitat autònoma. 

Precisament per això, davant aquest obscurantisme, davant
aquesta inconcreció del seu pressupost, li hem presentat
esmenes que defensarà en el debat de globalitat el Sr. Pere
Palau, de les quals destaca especialment una claríssima esmena
per seguir polítiques d’esponjament turístic que tornen a
quedar fora del seu pressupost un any més, continua vivint de
les rendes, i de les actuacions, i de les gestions en aquesta
matèria fetes pels governs anteriors del Partit Popular.

I em queda molt poc temps, però un minut o dos per parlar
de l’IBATUR, esmena a la totalitat perquè si ridícul és
l’increment del pressupost a la Conselleria de Turisme, molt més
ho és encara l’increment de la partida a l’IBATUR. Vostè va
trobar un IBATUR amb 1.500 milions de pessetes en el
pressupost de l’any 99, i tres anys després, l’any 2002, el tendrà
de 1.587 milions de pessetes, amb una situació i en un context
en què és necessari promocionar, millorar la imatge de la nostra
comunitat autònoma, on per exemple el Govern central enguany
decideix incrementar un 32% el pressupost de promoció
turística, vostè només aconsegueix arrabassar 87 milions de
pessetes d’increment. 

Una memòria, per cert, la d’IBATUR, com la de la secció 12,
inconcreta, poc definida i que, en definitiva, també posa de
relleu el fracàs sobretot en una política claríssima, que és sense
cap dubte el seu principal dèficit i el seu principal fracàs, que és
l’estacionalitat turística en aquestes Illes Balears. Any rere any,
des que vostè és conseller, Sr. Alomar, retrocedim en la lluita
contra l’estacionalitat turística. També el Sr. Palau podrà
explicar esmenes concretes del nostre grup parlamentari per
poder fer front a aquest important problema.
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En conclusió, Sr. Conseller, i després de més de dos any i
mig de gestió, i a la vista de la presentació del seu tercer
pressupost, hem de mantenir aquestes dues esmenes a la
totalitat, perquè tenim la sensació que el camí que vostè ens
suggereix no és el camí encertat, perquè creim que la seva
gestió política i la seva capacitat per resoldre problemes ha
estat posada en dubte per la major part dels interlocutors
socials en matèria turística, no només per nosaltres, Sr.
Conseller, per la major part dels interlocutors socials; ja no
diguem fins i tot de qualcun dels seus propis colAlaboradors
directes i personals, que han hagut de dimitir més d’un d’ells
per, entre cometes, raons personals. I en definitiva, Sr.
Conseller, no donam suport als seus pressuposts perquè creim
que el futur de la nostra principal indústria mereix un horitzó
més estable, de major confiança i seguretat que el que vostè pot
aportar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Turisme, vol obrir una qüestió incidental? Té la
paraula. 

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

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, Sr.
Flaquer. Jo no crec que en aquests moments ningú d’aquesta
comunitat pugui acceptar o pugui coincidir en el fet que la
situació de les Illes Balears davant el turisme sigui de
pessimisme. No crec que ningú en aquests moments pugui
pensar que la indústria i les empreses que es dediquen a
l’activitat turística estiguin en situació de crisi. No crec que
ningú pugui pensar que en aquests moments Balears és un
destí que està en franc retrocés. No hi ha una sola dada ni una
estadística que ens pugui dir això.

Efectivament hi ha preocupació davant uns fets d’un hivern
que pot ser complicat per uns atemptats de l’11 de setembre, sí,
però que la sensació sigui de crisi, sigui de pessimisme... Vostè
es coneix que, per exemple, quan anam a les fires, no es passeja
molt per les fires. Vostè es coneix que no pensa o no escolta tot
el que diu la gent.

En aquests moments la comunitat autònoma de les Illes
Balears és una comunitat que està estabilitzada, que està
estabilitzada sobre unes xifres que són les de l’any 1999, l’any
passat vàrem créixer, si no record malament, un punt; en
aquests moments, a finals d’octubre, després ja dels
esdeveniments de l’11 de setembre, estam a un -1% en relació
a l’any passat i per tant podem dir que són xifres que estan
absolutament estabilitzades, i aquesta és la realitat quant a
nombre de visitants: que estam estabilitzats, que som un destí
madur, un destí consolidat i que, per tant, tenim un
comportament d’aquestes característiques. Però també és cert
que a pesar d’estar estabilitzats quant a nombre de visitants, és
una indústria que és molt més rendible que els altres anys, que
aquests darrers anys. En aquests moments, és a dir, aquest any,
igual que l’any passat, s’han aconseguit xifres rècord

d’ocupació. Si un sector, si una activitat no funciona bé no hi
ha més ocupació, i les xifres, durant tots els mesos d’aquest
any, temporada alta inclosa, han estat xifres rècord. 

I les xifres de despesa turística, jo no sé quines xifres tendrà
vostè, però jo el que li puc assegurar és que l’acumulat a final
de setembre era exactament 1.324.658 milions de pessetes,
exactament un +8,3% en relació a l’any passat. Però com que
vostè a mi no em creurà, jo el que li dic, o voldria fer-li la
reflexió, és que el secretari d’Estat de Turisme de la
Vicepresidència d’Economia, que jo crec que a ell sí que el
creurà, ahir mateix va ser el darrer dia que deia que el creixement
en despesa turística a nivell de l’Estat espanyol era de l’11,6. Jo
li dic que faci només una simple reflexió: com és possible que
Balears, que representa el 25% del negoci de l’Estat, disminueixi
la seva despesa turística, i el global de l’Estat augmenti un 11,6?
Si vostè pot donar una explicació, l’hi agrairia, però jo crec que
és impossible que a nivell d’Estat es creixi un 11,6 i que a
Balears es disminueixi. L’aportació del 25% hauria de dir que
comunitats com Andalusia, Canàries i la resta de l’Estat,
haurien hagut de créixer un 30 o un 35% en la seva despesa
turística, i no és així. 

Les xifres actuals, d’aquest any, són 1.324.658 milions a
finals de setembre, rècord en ocupació i estabilitat en el nombre
de visitants, i aquesta no és una mala perspectiva sinó tot el
contrari, això vol dir que som un destí consolidat, vol dir que es
fan bé les coses, tant per part del sector privat com per part del
sector públic, perquè a més ho reconeixen i aquesta és la
sensació dels mercats a l’hora d’elegir Balears com a la seva
destinació turística.

Vostè em diu que efectivament, i jo ho he dit moltes
vegades i ho reconec, que hem tengut aquests dos darrers anys
un problema d’imatge, un problema d’imatge i vostè,
especialment dins el mercat anglès, perdó, dins el mercat
alemany..., però vostè queda aquí, queda aquí i jo li ho dic cada
vegada, i crec que si llegeix la premsa i mira els estudis i
consulta i escolta, què li diran els operadors?, que el problema
d’imatge derivat o creat entorn a les Balears es deu a dos
aspectes fonamentals. 

Un aspecte és el problema de l’aigua, i el problema de
l’aigua diré que no el va generar aquest govern, la polèmica
sobre l’aigua no la va generar aquest govern; aquest govern va
propiciar anar a la fira de Berlín conjuntament amb el batle de
Palma i la batlessa de Calvià per donar seguretat als operadors
alemanys que hi hauria aigua i hi va haver aigua, efectivament,
l’any següent, i en canvi tres dies després des d’Emaya es
tornava a obrir la polèmica. Aquesta polèmica, que ha estat
alimentada per motius polítics, és la que ha tengut
repercussions clares dins el mercat.

El segon aspecte que ha tengut repercussions clares dins
el mercat és un tema d’energia, un tema d’energia que és..., la
responsabilitat, creim que va ser un accident en aquell moment,
però sense cap dubte la responsabilitat no és del Govern, tema
d’energia que és l’altre element que va crear una confusió i una
imatge negativa dins el mercat alemany, això són els dos
aspectes fonamentals, que després els debats polítics que hi ha
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hagut dins aquesta comunitat no han ajudat a millorar la imatge,
efectivament i per això, perquè nosaltres creim que a més en
aquest moment en les circumstàncies que s’han derivat després
de l’11 de setembre, és bon moment per recuperar la confiança
entorn en el mercat de les Illes Balears, per tornar a donar
confiança dins els nostres venedors, és l’esforç que es fa des
d’Ibatur. Ibatur, jo diré que en el moment que jo vaig arribar a
la conselleria, dedicava a allò que és el patrocini l’any 98, 443
milions de pessetes i l’any 2001 s’han dedicat 297, perquè s’han
dedicat a promoció i no a patrocini i s’han dedicat a altres
aspectes com és la investigació de mercats, l’any 98 es
dedicaven 11 milions a la investigació i estudis de mercats, en
aquest moment l’any 2001 s’hi han dedicat 67 milions de
pessetes.

I aquesta és la política d’Ibatur, és anar creant aquells
instruments que no tenia, crear aquella xarxa de presència dins
els mercats que no existia, crear per tant, tots aquells
instruments que ens han de permetre millorar la imatge. S’han
contractat oficines de relacions públiques a Alemanya, s’han
contractat oficines de relacions públiques a Anglaterra, s’ha
llogat i es a punt d’obrir-se una representació permanent a
Berlín, s’han fet campanyes dins els mercats emissors, però té
una presència molt més gran dins el mercat italià, dins el mercat
francès, belga, etcètera, coses que no es feien anys enrera.

Em parla també de la imatge i la política de promoció, és a
dir, jo vaig anunciar una transferència de capital a les cambres
de comerç. Miri, jo no sé que ha llegit, ni qui li ha donat la seva
informació, avui matí hem signat un conveni per a la promoció
de turisme de golf amb la Cambra de Comerç, amb la Cambra de
Comerç vàrem signar un conveni la setmana passada un
conveni per a la promoció de shopping , tenim previst per a dia
15 de gener signar un conveni d’unes campanyes dins el mercat
anglès i dins el mercat alemany, amb la Cambra de Comerç tenim
prevista una campanya dins els mercats nòrdics. Això és un
camí que s’ha començat, jo crec que és un camí que és bo i el
que s’intenta posar damunt aquest camí és confusió perquè
dins allò que és el debat polític de fer passar aquesta
conselleria com a una conselleria que no es relaciona amb el
sector, una conselleria que no té relació amb les empreses,
aquesta política d’acords i de convenis no va bé. Però ja li dic
el conveni d’avui matí, sense anar més enfora també s’ha signat
amb l’Associació de Camps de Golf, és a dir, empreses que
exploten camps de golf.

L’altre aspecte que vostè m’assenyalava, un hivern a
Mallorca, ha estat retirat. Un hivern a Mallorca no ha estat
retirat enlloc, un hivern a Mallorca es seguirà fent i és voluntat
de la conselleria amb colAlaboració amb el Foment. Un hivern a
Mallorca creim que és molt important i li record que l’any 98 un
hivern a Mallorca tenia 68 milions de pessetes, en aquests
moments en té 115 milions, és a dir, exactament el 100% més, és
a dir aquest conseller i aquesta conselleria té molt més interès
que el que tenien temps enrera, aquests 115 s’han de
rendibilitzar, s’han de gestionar de la millor manera i es passarà
a través de la fundació que s’ha creat per desenvolupar
esdeveniments culturals, però això no vol dir que no hi hagi
colAlaboració amb Foment, Foment i així se’n va parlar amb el
seu president, entrarà dins el patronat per seguir col Alaborant

amb un hivern a Mallorca i aquesta és la voluntat de la
conselleria, fer més rentables aquests 115 milions de pessetes
que s’hi dediquen i utilitzar instruments més adequats.

Miri la polèmica sobre si un model turístic o no model
turístic, és a dir, jo crec que el model turístic no és únicament
una llei general de turisme, el model turístic vol dir protecció,
vol dir aturar creixement, vol dir un model d’ordenació territorial
diferent, vol dir una solidaritat entre sectors, etcètera. I vostè
diu que no hem fet res, no faré repàs de les lleis que s’han
aprovat en aquest Parlament, només li faré menció de dues
iniciatives parlamentàries del Govern. Una, el fons de
rehabilitació d’espais turístics i naturals, peça fonamental per
a la diversificació d’aquestes Illes i segona la Llei de l’impost
turístic. Crec que aquests dos elements són suficientment
importants per marcar una política turística distinta,
conjuntament amb totes les altres mesures de protecció de
territori, totes les altres mesures que aquesta cambra ha anat
aprovant per iniciativa del Govern. La Llei general turística,
efectivament jo crec que s’ha de modificar, vull que sigui el més
consensuada possible i esper poder-ho fer abans d’allò que es
va fer la passada legislatura, la modificació de la Llei general
turística o una elaboració d’una llei nova, que es va fer
precisament en el darrer ple de la legislatura. Per tant, esper no
haver d’arribar a l’extrem que va haver d’arribar l’aprovació de
la Llei general turística que en aquests moments està en vigor.

Dades d’ocupació, efectivament les dades d’ocupació és
l’única cosa que pot dir vostè que ha baixat i jo no sé fins a
quin punt són cert es o no són certes, perquè jo crec que sí, han
baixat les dades d’ocupació turística, però ara resulta que
l’Institut Nacional d’Estadística ens diu que no, que hem pujat
un 5,5 respecte a pernoctes. Les xifres de l’Institut Nacional
d’Estadística també són dolentes, també són aquests estudis
que fa el conseller de Turisme que no tenen cap sentit? Per tant,
hauríem de posar en dubte si realment l’ocupació hotelera ha
baixat o no ha baixat com diu vostè. Segons l’Institut Nacional
d’Estadística hem pujat un 5,5 en les pernoctes i aquesta és una
xifra, com dic, que no l’elabora la Conselleria de Turisme. Però
en tot cas si haguéssim baixat i per què hem baixat l’ocupació
hotelera? Per la mala actuació d’aquest Govern? Aquest Govern
no ha fet una política turística correcte? No, no hem baixat per
aquest motiu, hem baixat perquè hi ha una oferta immobiliària
que no hi havia els darrers anys, hem baixat perquè aquesta
oferta immobiliària fa competència a l’oferta turística i hotelera
que vostè diu defensar. Hem baixat perquè durant 10 anys s’ha
limitat el creixement dels hotels i no s’ha limitat el creixement del
sector immobiliari, per això s’ha baixat i per això hi ha una
suposada ocupació hotelera menor, dic suposada ocupació
hotelera menor perquè l’Institut Nacional d’Estadística no ho
creu així, diu que hem crescut un 5,5.

Vostè diu que les inversions són insuficients, bé li sap molt
de greu allò d’Aubarca i Es Verger, es va veure el primer dia i
per què li sap greu? Li sap greu per dues raons, una perquè va
contra aquesta cançoneta que vostès han intentat dir i elaborar
durant aquesta legislatura que aquest Govern no fa res, aquest
Govern no feia res, però en matèria d’espais públics, només
aquesta compra era duplicar el que vostès havien comprat,
només aquesta compra i això els ha fet mal, els ha fet mal perquè
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vostès no varen ser capaços de tirar endavant una política
adequada d’allò que és una protecció dels espais naturals i
varen ser incapaços d’incorporar aquests espais naturals a allò
que és l’oferta turística. I els ha sabut greu que des de la
Conselleria de Turisme s’hagi comprat Aubarca i Es Verger,
com també li sap greu que des de la Conselleria de Turisme
s’estiguin duent a terme programes, com per exemple el circuit
de cicloturisme, quan la proposta de cicloturisme que s’havia
adoptat abans estava equivocada i estava equivocada perquè
no teníem una experiència anterior i això no és ni bo ni dolent,
és a dir, s’ha demostrat que els carrils de bicicleta no són bons
per una sèrie de circumstàncies i una vegada s’ha demostrat
s’ha de fer una altra actuació i s’està fent una xarxa de circuits
de cicloturisme, el primer que s’ha inaugurat ha estat el de
Llucmajor, el següent serà d’aquí dos mesos o un mes i mig,
serà Campos i s’anirà fent aquestes actuacions.

També li preocupa que nosaltres facem centres
d’interpretació dels espais, centres d’interpretació d’allò que és
el nostre espai natural, històric i cultural, com per exemple ahir
en el seu poble, la presentació d’un projecte que s’adjudicarà
abans que acabi l’any, com és la transformació de la casa del
governador amb un centre d’interpretació, el primer gran centre
d’interpretació que tendrem en aquestes Illes. Li preocupa que
des de la Conselleria de Turisme facem actuacions
d’investigació i em diu els estudis del conseller. Miri que
nosaltres fa dos anys només comptàvem visitants i ara
comptam turistes, resulta que fa dos anys no coneixíem el
mercat alemany i ara tenim una bona informació sobre aquest
mercat, resulta que fa dos anys no coneixíem el mercat anglès
i ara tenim una bona informació amb una base estadística
contrastada a nivell mundial com és el (...), resulta que no
coneixíem quins eren els comportaments dels nostres clients a
l’hora d’arribar aquí i resulta que a partir del proper mes ja tenim
una sèrie de dos anys per poder saber qui va a un hotel, a un
apartament o una casa pròpia. Resulta que mitjançant aquesta
matèria estam en condicions de poder donar un servei, a través
d’un sistema d’informació turística amb les nostres empreses,
les nostres empreses i els nostres empresaris a l’hora de poder
contractar podran tenir informació de la Conselleria de Turisme
que no tenien abans i ara podran ajudar a prendre la seva
decisió. 

Com també li preocupa que facem la web i què fa Ibatur? Idò
Ibatur precisament varen tenir la vergonya de fa tres anys, una
destinació puntera en el món i el destí número 1 de la
Mediterrània de turisme no tenia una web, estàvem absents
dels sistemes nous de comercialització i en aquests moments
tenim una web que és els darrers mesos ja ha tengut prop de
800.000 visitants i les pàgines copiades del mes de setembre,
que és la darrera xifra que record eren 47.000. A vostè li
preocupa que tenguem possibilitats en aquest moment de
poder influir damunt els mercats a través de les oficines de
relacions públiques, etcètera. Per tant, en definitiva quan
vostès fan els discurs és el discurs de la por, la por de perdre
aquell cantet, allò que els ha alimentat durant dos anys que
aquest Govern no ha fet res. Miri jo crec que aquest Govern en
matèria de turisme pot donar els resultats que té en aquests
moments, són molt bons, hem pres mesures innovadores,
mesures com puguin ser el pla de marques, com pugui el fons

de rehabilitació d’espais turístics naturals, mesures com tot el
sistema d’informació turística, absolutament innovadors i que
no tenen altres comunitats i que marcaran i marquen una forma
distinta de fer política turística per part d’aquest Govern.

Em parla d’Ibatur, que no hem augmentat el pressupost. Jo
crec que ja li he explicat moltes vegades, la primera cosa que es
va fer a Ibatur és treure un programa que es deia pla oci, eren
160 milions de pessetes i per això era un augment d’un 10% del
pressupost real. Enguany l’augment ha estat de 85 milions de
pessetes, per tant, el que hauríem de preveure és que l’augment
en dos anys haurà estat, en relació a l’any 99, de 245 milions de
p essetes, això per una banda. Per altra banda,  quan fa tres anys
ens vàrem fer càrrec d’Ibatur, els compromisos que hi havia
adquirits eren de 460 milions de pessetes, aquests compromisos
s’han pagat, això eren 460 milions de pessetes que no
disposaven d’ells, s’havien adquirit amb unes actuacions que
jo no vull qualificar en aquest moment, perquè no és el moment
d’entrar en aquest debat, però que a mesura que s’han anat
lliurant aquestes obligacions el pressupost disponible per part
d’Ibatur ha estat major.

Per tant, jo en aquest sentit crec que el pressupost d’Ibatur
és un pressupost correcte, evidentment vostè diu que és
suficient o no és suficient, els pressuposts de promoció sempre
són insuficients, però és un pressupost que ens permetrà tenir
una actuació suficient dins els mercats, serà un pressupost
suficient perquè a més l’estratègia de cooperació amb
Turespaña és positiva, creim que Turespaña en aquests
moments, amb la proposta d’una campanya a l’estranger,
juntament amb sis comunitats és positiva, això ens permet
multiplicar esforços, és positiu l’acord amb la Cambra de
Comerç, que d’aquesta campanya el 50% la posarà la Cambra de
Comerç, per tant, també és multiplicar esforços. Per tant, els
pressuposts d’Ibatur són suficient, correctes i en aquest
moment estan dedicats a crear una xarxa de comunicació dins
els mercats emissors, que fa dos anys no teníem i es fa
absolutament necessària.

Per tant, a part de seguir amb la costum de presentar-nos
aquesta esmena a la totalitat cada any, no crec que hagi cap
motiu que no sigui aquest, el de la reiteració i l’oportunitat
política que justifica aquesta esmena. La Conselleria de Turisme
crec que fa una política correcte, assenyada, una política
innovadora, una política que canviarà el tarannà de la política
en matèria de turisme i els resultats d’aquests darrers anys no
es poden qualificar de pessimistes, els resultats són els que
són, li agradi o no i els resultats són que tenim una comunitat
amb el mateix número de turistes, amb més ingressos i ocupa
més gent, la qual cosa vol dir que tenim una comunitat des del
punt de vista econòmic i turístic està sana i a més amb bones
perspectives cara al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer té 5
minuts per replicar. 
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no he
parlat Sr. Conseller de crisi, de crisi si ho recorda en va parlar el
seu president i la Presidenta del Consell Insular de Mallorca i
fins i tot ho varen utilitzar com a excusa per frenar i aturar un
procés de negociació en relació a unes mesures d’ordenació
territorial. 

Aquest diputat aquí només ha parlat de pessimisme i
aquesta és una paraula Sr. Conseller que no és d’aquest
diputat, ni d’aquest grup, és una paraula que es sent, s’escolta
dins el sector, vostè diu que jo o no vaig a les fires o no
escolto, a mi em dóna la sensació que és a l’inrevés i alguna
vegada fins i tot, vostè m’ha de reconèixer que és el propi
sector que no es vol reunir amb vostè, ni contar-li el que
pensen i el que creuen i per ventura a nosaltres sí que ens ho
compten i ens ho expliquen i la veritat Sr. Conseller és que en
relació a fa dos o tres anys, el món empresarial turístic
d’aquesta comunitat autònoma viu dins una situació de major
pessimisme que fa tres anys i és evident que jo no he emprat la
paraula crisi perquè crec que no estam davant una situació de
crisi en el sector turístic, la seva capacitat Sr. Conseller per
rompre les coses no és tan forta, no és preocupi, la salut del
sector empresarial turístic i de la comunitat autònoma en
general està molt per damunt de la seva capacitat operativa, no
li hem de donar tanta importància a vostè Sr. Conseller. 

Afortunadament tenim un sector madur, afortunadament
tenim unes estructures sòlides, modernes, de molts anys enrera
i estam per damunt dels disbarats que vostè pugui anar fent
durant aquests darrers anys, això és evident, però el que és cert
és que quan examinen i contemplen la seva política ho fan amb
un cert grau de pessimisme i això és així Sr. Conseller i ho fan
perquè veuen amb vostè el representant, li repeteixo, d’una
política erràtica, confusa, sense cap tipus d’orientació clara i
només seria insisteixo amb les paraules i pocs fets. Jo no vull
entrar aquí a una guerra de xifres, entre altres coses perquè jo
tenc 5 minuts per parlar i vostè parla lliurement tot el temps que
vol damunt aquesta tribuna Sr. Conseller, però jo crec que si la
Universitat de les Illes Balears i Sa Nostra que no crec que
tenguin cap tipus de vinculació amb aquest Grup Parlamentari
Popular parlen d’una reducció de les dades de despesa
turística, algun criteri i alguna autoritat deuen tenir aquestes
dues institucions i resulta certament curiós que aquest any allà
on baixen aquestes dades importants, com són la despesa
turística, vostè decideix canviar una cosa que venia fent des de
feia 10 o 12 anys la Universitat de les Illes Balears i ho doni a
una empresa de fora, que curiosament contradiu la Universitat
de les Illes Balears i el que diu Sa Nostra, que insisteixo no crec
que siguin sospitoses de voler fer el joc a aquest grup
parlamentari.

Que vostè parli aquí que el problema d’imatge de les Illes
Balears a Alemanya és un problema d’aigua i energia, Sr.
Conseller i vostè creu que no compten també determinades
declaracions que varen ser publicades a molts de mitjans de
comunicació, allà on vostè mateix feia expressions o utilitzava
expressions desafortunades en relació als turistes alemanys,
dels escarabats? I vostè crec que no compta que una consellera

del seu Govern parli que sobren turistes i que com manco en
venguin millor? Vostè creu que només és l’aigua i l’energia, no
és un problema dels missatges que vostès hagin pogut llançar
als mercat s emissors, no és un problema la demonització
constant i continua per part de membres del seu Govern dels
turistes i d’allò que representen? Això no compta? Això no ha
servit per empitjorar la imatge? És un problema d’aigua i
energia, perquè clar el problema de l’aigua és de l’Ajuntament
de Palma que el governa el Partit Popular i l’energia, perquè
segurament a Gesa hi ha responsables més o manco vinculats
al Partit Popular. Això és molt pobre Sr. Conseller, vostè hauria
de pujar aquí dalt i reconèixer que la seva política i la dels altres
membres del seu Govern han contribuït decisivament que una
imatge que estava molt consolidada en el mercat alemany de les
Illes Balears, poc a poc i progressivament es va deteriorant
d’una manera ràpida i perillosa.

 No entraré Sr. Conseller, perquè no tenc temps, en els
problemes de l’oferta immobiliària, però esper que no ho hagi
utilitzat com a una espècie de retret als Governs del Partit
Popular, perquè els principals culpables de l’oferta immobiliària
són i vostè ho sap i ho coneix, segurament municipis de caire
socialista i vostè ho sap perfectament, no cal que ho tornem a
repetir. Miri Sr. Conseller, estudis nosaltres també en fèiem,
vostè no és l’únic que està esbrinant com es comporten el
mercat anglès, com es comporta el mercat alemany, nosaltres
també ho fèiem a tot això, però Sr. Conseller fèiem els estudis
justs i necessaris, el que no fèiem era una despesa continuada
com la que vostè fa, algun dia haurem de parlar de tot el que ha
gastat vostè en estudis i treballs i el profit i la rendibilitat que
n’ha tret, n’haurem de fer un debat d’aquesta qüestió. I que
vostè parli de la millora absoluta d’Ibatur, que vostè hagi fet
una pàgina web, benvinguda sigui, molt bé, no li criticam, però
jo m’estimaria més Sr. Conseller que no tengués pàgina web i
que la imatge de les nostres Illes augmentés i millorés i no
empitjorant com ho fa d’ençà que vostè és conseller, de poc
ens serveix tenir una pàgina web, si la nostra imatge no
recupera la seva posició dins els mercats emissors i de poc ens
serveix Sr. Conseller tenir una pàgina web si resulta que
aquesta comunitat autònoma segueix creixent, el poc que creix,
els mesos de juliol i d’agost i aquesta comunitat autònoma
d’ençà que vostè és conseller, baixa els mesos de febrer, març,
abril, octubre, novembre i desembre. M’agradaria molt més que
vostè no tengués una pàgina web i fes polítiques fortes i
decidides de lluita contra l’estacionalitat turística, polítiques
que per desgràcia vostè no fa.

Per acabar, Sr. Conseller, no es tracta de parlar de crisi o
pessimisme, es tracta de veure quina és la reacció dels
principals protagonistes del món turístic d’aquesta comunitat
autònoma de les Illes Balears. I jo crec que no és cap secret, no
és una opinió personal o particular d’aquest diputat si li he de
dir que el més important en aquest sector, jo he estat conseller,
és que els interlocutors, els empresaris, el sector tengui
confiança i tengui seguretat, això és el més important que vostè
ha de transmetre als empresaris i interlocutors i tenc la sensació
Sr. Conseller que vostè està incapacitat per transmetre
seguretat i confiança en el món turístic.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller vol tancar la
qüestió incidental? Té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que hem guanyat molt avui, és a dir, li agraeixo que sigui tan
clar i digui que aquí no hi ha crisi, això li agraeixo perquè d’una
vegada ens assabentam que el representant del Partit Popular
diu que no hi ha crisi turística a les Illes Balears i això és una
cosa que coincidim totalment. Discrepam a veure si hi ha
actitud de pessimisme o no hi ha actitud de pessimisme, això és
una qüestió, però ja hem avançat, no hi ha crisi. Per tant,
aquestes xifres negatives que tenim, segons vostè, no són crisi,
segons vostè són debat de demagògia política en contra d’un
Govern, però no hi ha crisi, molt important. Només en aquesta
qüestió, el debat que hem tengut vostè i jo avui ja és
suficientment important i ja hauríem arribat a una conclusió. 

Quant al pessimisme, jo no vull entrar en detalls, ni vull
entrar en un debat que per ventura en aquests moments no
seria agradable, no crec que escolti ni es passegi per les fires
turístiques amb l’atenció que cal. Les darreres fires turístiques
com la World Trade Market , crec que no hi va anar, però la
sensació en aquest moment del sector no és de pessimisme, en
tot cas és d’un optimisme contingut, una postura de vigilància,
però pessimisme en cap moment, perquè es sap perfectament
que la situació en aquests moments és conjuntural, és una
situació que passarà i que estam molt ben posicionats cara
l’any que ve i en aquest sentit no és pessimisme. I vostè sap
perfectament quines són les situacions que es produeixen dins
el mercat i que per tant, en tot cas podríem dir que és de
prudència, perquè ens manca una fita important dins el mercat
anglès que és la sortida dels catàlegs aquest mes de gener i ens
manca la visita a Berlín el mes de març per poder comprovar el
comportament del mercat alemany, però pessimisme en aquest
moment no n’hi ha.

Miri, jo no sé quina mania té a l’estudi de la despesa
turística i quina mania té que siguin amics meus els que facin
l’estudi de la despesa turística, ni sé quina empresa és,
personalment no sé qui són, sé que és una empresa que es diu
IPD, aquesta empresa és senzillament l’empresa que Turespaña,
li fa les enquestes de family tour i de fronteres, senzillament és
aquesta, una empresa que no sé quin qualificatiu li podrà donar
vostè, però el seu Govern de Madrid li té la confiança suficient
per poder fer les estadístiques de tot l’Estat. Jo crec que
aquesta empresa li hem de donar com a mínim un tractament
més rigorós i més respectuós del que vostès li donen, perquè
a mi no li diré que em respecti, però almanco a aquesta empresa,
que és la més contrastada, la que té més experiència juntament
amb una altra de l’Estat espanyol, que és la que fa les
enquestes per a la Secretaria d’Estat, no la qualifiqui com a una
empresa qualsevol. A més va guanyar el concurs davant una
mesa de contractació absolutament transparent i va guanyar el
concurs bé i les xifres que dóna són xifres que serveixen no
només a la conselleria, també serveixen a totes les institucions
que en vulguin fer ús d’elles.

Hem baixat durant la temporada baixa, durant la temporada
baixa no hem minvat, vostè ho sap perfectament, la crisi que
vàrem tenir l’any passat la vàrem tenir durant la temporada
mitjana, a més tampoc no em preocupa molt si durant la
temporada baixa baixam i entrar dins aquest debat perquè
enguany és un debat que està absolutament marcat per l’11 de
setembre, és a dir, ara posar-nos a discutir si ha pujar o ha
baixat la temporada baixa després dels esdeveniments de l’11 de
setembre són ganes de discutir. El que sí és cert és que la
temporada baixa de l’any passat, no va baixar, vàrem tenir un
problema durant dos mesos de temporada mitja, perquè teníem
una competència a la baixa per part de Canàries i això no és el
primer any que passa, ha passat altres vegades i quan tenim
competència per part de Canàries durant la temporada mitjana,
aquí baixa i això és el que passa, res més que això. En tot cas
l’única cosa que hem de fer és no tenir nervis i intentar
diversificar, intentar anar a segments de mercat on Canàries no
hi va, i això és el que feim. I ja que parl de Canàries, no hi ha
pessimisme perquè, entre d'altres coses, el nostre sector, que és
un sector savi, sap que a Canàries estan un 5% per damunt en
aquests moments, i això és un bon símptoma de cara a la
temporada d'estiu d'aquí, quan Canàries va bé a l'hivern,
normalment va bé aquí a l'estiu, i aquesta xifra que és una xifra
contrastada, és una xifra que no crea pessimisme, en tot cas
crea un optimisme. I això és el que crec que li volia dir, de totes
maneres, li agraesc molt que digui que aquesta comunitat no
està en crisi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Tancada la
qüestió incidental, pertoca el torn en contra. Sr. Buele, té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Des del PSM-Entesa Nacionalista volem intervenir en
aquest quart debat d'aquesta jornada parlamentària sobre
pressuposts corresponents a l'any 2002, i que en aquest cas
afecten la Conselleria de Turisme i l'Ibatur. Volem fer una
intervenció, encara que breu, decidida, ja anunciant el nostre
rebuig a aquesta esmena de totalitat i donant el nostre suport
al projecte presentat pel Govern, a través de la Conselleria de
Turisme.

Per què deim això? Perquè entenem que són uns
pressuposts, els del 2002, que si els comparam amb els
d'enguany, 2001, i amb els del 2000 i amb els del 99, entenem
que contribueixen d'una manera positiva a millorar la situació
turística que viuen les nostres illes des de les polítiques
governamentals impulsades per la Conselleria de Turisme. Veim
que hi ha projectes nous que poden contribuir a una millor
coneixença de la realitat turística concreta que vivim, i en
conseqüència, poden resultar molt positius i molt afavoridors
d'un increment en la millora turística.

Hem volgut escoltar atentament la presentació de l'esmena
que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari Popular, d'aquesta
esmena de totalitat, i aquestes dues esmenes de totalitat del
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Grup Parlamentari Popular hem vist que es basen en la
insuficiència i en la inconcreció del contengut del projecte de
llei. Consideren que és insuficient, consideren que és inconcret,
i ens hagués agradat ben molt que en la intervenció del Grup
Parlamentari Popular s'hagués pogut demostrar, amb dades
concretes i fefaents, el fet que aquests pressuposts de la
Conselleria de Turisme realment siguin insuficients i realment
siguin inconcrets. Des del nostre punt de vista són uns
pressuposts que s'adeqüen a aquells objectius que s'està
marcant la conselleria i que es reflecteixen a la memòria que
se'ns ha presentat als exemplars dels pressuposts.

No podem compartir de cap manera la perspectiva des de la
qual el portaveu del Grup Parlamentari Popular ha volgut situar
aquest debat, en el sentit d'indicar que el que veu de cara al
futur són males perspectives per al turisme de les Illes. Ha
volgut, així mateix, concretar i matisar que parla d'una situació
no crítica, sinó pessimista. Nosaltres entenem que no és des
d'aquesta valoració pessimista que s'han envestir les polítiques
necessàries perquè les Illes Balears continuïn essent el que són
a l'actualitat en matèria turística. Criticar els pressuposts
aquests, aquest projecte de pressuposts des d'una perspectiva
negativa a nosaltres ens sembla que es té tot el dret del món a
fer-ho, però que no contribueix, que no s'ajusta a la realitat.

Ens deia el portaveu del Grup Parlamentari Popular que ni la
Conselleria de Turisme ni l'Institut Balear de Turisme, Ibatur,
tenen uns pressupost s adequats, mirant-los i mirant les
esmenes que se'ns han presentat des del Grup Parlamentari
Popular, 8 esmenes d'addició, 5 de substitució i 13 d'afectació,
a nosaltres ens sembla que això no és del tot cert.

Molt menys és cert que determinats missatges negatius,
considerats negatius, per part del Grup Parlamentari Popular, de
determinats membres del Govern cap al món turístic estranger,
hagin pogut incidir d'una manera tan forta com s'ha volgut
remarcar des d'aquesta tribuna, contradient-se, entenem
nosaltres, amb el que s'havia dit anteriorment. Quan es dirigeix
al conseller i se li diu que no té tanta capacitat operativa com
per dur a terme determinades actuacions, llavors se'ns diu que
les seves paraules, els seus missatges, que les parauletes que
hagi pogut dir un conseller, han tengut tanta repercussió que
han contribuït negativament a la política turística d'aquestes
illes. Nosaltres demanaríem al portaveu del Grup Parlamentari
Popular que no incorregués en tantes contradiccions tan grans
i tan greus.

I també volem agafar-lo de la paraula, quan se'ns ha dirigit
a tots nosaltres, recordant-nos que havia estat el conseller de
Turisme, titular de la Conselleria de Turisme, i nosaltres
entenem que per aquest fet, per aquest simple fet, és la persona,
per ventura, més capaç, més capacitada de totes les persones
que som aquí per valorar els errors que hi pugui haver dins un
pressupost, certament, però també per valorar tot el que pugui
suposar i comportar d'avanços, de progressions, d'elements
positius que pugui tenir un pressupost com el que se'ns ha
presentat.

Hem escoltat el conseller i, efectivament, la indústria i les
empreses turístiques, des del nostre punt de vista, compartim

amb ell el fet que no estan en una situació tan pessimista com
se'ns deia des del Grup Parlamentari Popular, se'ns han passat
dades molt concretes, hem estudiat els pressuposts, hem vist
que es mostra una estabilitat cada cop més consolidada en
l'oferta turística, com una destinació que rep el suport de tota
la comunitat europea. Un model turístic, efectivament,
compartim amb el Sr. Conseller de Turisme, és qualque cosa
més que la Llei general turística, tot i amb això, nosaltres sí que
voldríem insistir i compartir amb ell la creença que és
convenient arribar a aquesta modificació de la Llei general
turística i som d'aquells que pensen que això s'hauria d'accelerar
de la manera més eficaç possible. Ens parlava el conseller d'una
modificació de la Llei general turística abans que s'acabi
aquesta legislatura, nosaltres hi donarem tot el suport i ens
agradaria que el Grup Parlamentari Popular intervengués,
actuàs, es comportàs de forma i manera que contribuís a fer que
això fos possible.

Volem compartir amb el conseller la lluita contra la por que
es promou des del Grup Parlamentari Popular amb les
intervencions que s'han tengut, i valoram molt positivament el
fet que dins Ibatur. Tota quanta campanya es fa en
colAlaboració amb altres entitats, pugui dur a terme els resultats
positius que s'assenyalen, amb una política assenyada, amb
una política innovadora, amb una política que, en definitiva, el
que desitjam és que dugui a un resultat positiu.

Volem concloure la nostra intervenció des d'aquesta
tribuna, manifestant una vegada més que rebutjam l'esmena a
la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i que
donarem suport al projecte de llei de pressupost que se'n ha
presentat.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Marí i Serra, té la paraula en nom del Grup
Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, crec que
el debat d'aquesta esmena a la totalitat de la secció 12 ja ha
quedat prou definit amb les intervencions del Sr. Flaquer i del
Sr. Conseller de Turisme i, per tant, utilitzaré aquest torn en
contra per fer unes quantes consideracions, per les quals des
del Grup Parlamentari Socialista no donarem suport a aquesta
esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari Popular.

No li donarem suport perquè consideram que són uns
pressuposts que s'ajusten a les necessitats per dur a terme els
objectius que s'ha marcat la conselleria per a l'any 2002. Uns
objectius que ja ha explicat el Sr. Conseller, que nosaltres
compartim i pensam que són els adequats per fer front a tota
una problemàtica del sector, un any difícil, un any en el qual
s'han produït tota una sèrie d'esdeveniments que poden tenir
efectes negatius per a la indústria turística i que requereixen de
polítiques concretes, com creim que fa la mateixa conselleria. És
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evident, i amb això tal vegada estiguem d'acord, que si es
pogués comptar amb més recursos, es podrien dur a terme més
actuacions que pot ser siguin necessàries, però, Sr. Flaquer,
vostès han fet pressuposts durant molts d'anys, i saben que els
recursos són els que són i no sempre es pot comptar amb tot el
que un voldria, entre d'altres coses perquè hi ha altres
conselleries, hi ha altres necessitats que també s'han d'atendre,
unes necessitats que, per altra banda, també rendibilitzen en el
sector turístic i en tots els ciutadans.

Vostès continuen fent una crítica molt dura a la política de
desestacionalització d'aquest govern, i jo puc entendre que és
un tema que els preocupa perquè ens preocupa a tots, però en
aquest tema vostès tenen molt poca memòria. Fa quatre dies
que vostès governaven i què havien fet?, supòs que el que
bonament podien, però poca cosa, Sr. Flaquer, eh?, molt poca
cosa. Ara, aquest govern ha fet una posta per la diversificació
de l'oferta, ha fet un pla de marques, s'han arranjat instalAlacions
esportives a zones turístiques, amb convenis amb els
ajuntaments, s'estan creant rutes cicloturístiques, rutes
paisatgístiques i culturals entre d'altres actuacions, i així i tot,
és veritat que la desestacionalització continua sent un problema
per a la nostra comunitat.

Però creu vostè, Sr. Flaquer, que tot és a causa de la mala
política d'aquest govern? No creu que, com ha dit el Sr.
Conseller, hi tenen una gran influència les polítiques agressives
de davallada de preus del Carib, Canàries, entre d'altres
destinacions? Jo pens que hauria de moderar el seu discurs i
ajudar a solucionar un problema que venim arrossegant des de
fa molt de temps.

També parlen d'esponjament, de recuperació de sòl públic,
de millora d'infraestructures, etc., i fan una sèrie d'esmenes
demanant no sé quants de milions d'euros, com si la Conselleria
de Turisme tengués una màquina d'encunyar moneda, i no la té,
Sr. Flaquer, però el que sí té aquesta conselleria i aquest
govern, és una idea clara que el nostre grup comparteix, que per
dur a terme les polítiques mediambientals i de millora de les
infraestructures, fan falta molts de recursos econòmics, uns
recursos econòmics que no teníem i que no tenim, i per això
vàrem crear una ecotaxa, que l'hem de fer servir precisament per
poder fer front a moltes de les coses que ara vostès demanen
i exigeixen a aquest govern. Però el resultat tots els sabem,
vostès aquí votaren en contra, i el Govern de Madrid del seu
mateix partit, la va recórrer al Constitucional, i aquí estam, sense
ecotaxa, sense recursos, i vostès demanant inversions que no
són assumibles a curt termini, i haurien de reconèixer-ho
perquè, a més a més, saben perfectament que això és així.

Per altra banda, fan una dura crítica a les partides d'inversió
immaterial, com si això no s'hagués vist mai. No hi vull entrar,
perquè el Sr. Conseller ho ha fet, però sí que els vull dir que una
vegada més han perdut la memòria de quan vostès feien els
pressuposts. I això és així, perquè precisament una de les coses
que més els criticaven des de l'oposició era que vostès omplien
els pressuposts de partides immaterials.

Bé, anant ja a l'esmena de la secció 81, que presenta el Grup
Parlamentari Popular, una esmena de devolució del pressupost

de l'Ibatur i que també, com és natural votarem en contra, i ho
farem pel mateix motiu que a la secció 12, que no és altra que,
contràriament al que pensa el Partit Popular, pensam que els
recursos que es destinen a promoció són els que necessita per
cobrir els objectius que s'ha marcat , tant la Conselleria de
Turisme com el mateix Ibatur.

Els vull repetir el que havia dit abans: segur que si hi
hagués més recursos, es podrien ampliar els objectius, es
p odrien fer més coses, però com que els recursos són els que
són, no hi ha més remei que adaptar-los a les necessitats més
urgents i, repetesc, pens que són suficients.

I ja per acabar, jo els demanaria, Sr. Flaquer, que està bé que
discrepin, però que no tenguin aquesta visió tan catastrofista
de la Conselleria de Turisme i un discurs tan negatiu cap als
pressuposts i cap a la política d'aquesta conselleria, perquè això
crea problemes de comunicació i, per tant, posa traves a l'hora
de cercar solucions per al bé del sector més important,
econòmic de les nostres illes. Necessitam molts d'esforços,
molta feina i treballar tots plegats perquè ens hi jugam el futur
i el benestar dels nostres ciutadans, Sr. Flaquer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra, en nom del Grup Socialista.
En torn de rèplica, Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Faré
meves les paraules del portaveu del Grup Socialista, quan ha dit
que el debat havia quedat ben definit amb la intervenció del
conseller i del diputat que els parla, i no aprofitaré aquest torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. En torn de conmtrarèplica, volen
intervenir, senyors diputats?

En aquest cas, cridarem a votació, i donarem un temps
perquè entrin els diputats i diputades a la sala.

(Pausa)

Molt bé. Senyores i senyors diputats, en primer procediríem
a la votació de la Llei de mesures tributàries, administratives i
de funció pública.

Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, si em dóna la paraula per donar compte
almenys de com han anat les negociacions i de les novetats que
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s'han produït durant aquest temps. Incideixen directament en el
sentit del vot.

EL SR. PRESIDENT:

Fins a aquest moment, Sr. Pons, tenia controlat el tema de
la votació, i potser que ens sortís bé. 

EL SR. PONS I PONS:

A l'article 1 hi ha una esmena de tipus tècnic, a la llei
d'acompanyament, que a l'apartat a)1 de l'article 1 hauria de dir
"en declaracions efectuades en règim de tributació conjunta en
una part del general" i després continua "de la base
imposable", etc., etc., igual. I a l'apartat a)2, "en declaracions
efectuades en règim de tributació individual en una part
general" i continuant la resta del text.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència, en virtut de les facultats que li
concedeix l'article 123.1 del Reglament, accepta aquestes
esmenes de tipus tècnic i en lloc apartat, que és quan es voti
l'article 1 les votarem.

EL SR. PONS I PONS:

Molt agraït, Sr. President. Després n'hi ha d'altres que ja
estan signades per tots, i ens agradaria que hi hagués una
votació separada a l'esmena 4854 del Partit Popular perquè és
assumible.

EL SR. PRESIDENT:

Així serà. Gràcies, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en primer lloc correspondria votar una esmena
transaccional que transacciona parcialment la 4879 presentada
p el Grup Popular, i es fa en virtut que està signada per tots els
grups, la qual cosa em permet aplicar el principi de
disponibilitat reglamentària i poder votar aquesta transacció a
part de la resta. Per tant, el que demanaria a les senyores
diputades i als senyors diputats és si accepten unànimement
aquesta transacció.

Molt bé. Transacció acceptada.

Ara passaríem a la votació de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular 4859, 4876, 4877, 4878, 4849, 4858,
4879, 4880, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 55, 56, 4881, 4882, 4860,
4872, 4861, 4883, 4862, 4863, 64, 65, 66, 67, 68, 4873, 74, 75, 4886,
4869, 4870, 4857, 4871, 4884, 4885, 4887, 88, 89, 90 i 91.

Senyores i senyors diputats, podem procedir a la votació
d'aquestes esmenes.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, perdoni, però s'ha demanat votació separada
de la ... Perdonin, si s'ha votat, ja està.

(Aplaudiments)

La 4854, l'ha anomenada.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, jo demanaria que es repetís aquesta votació.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats del Grup Popular. Els primers que varen
demanar la repetició d'una votació varen ser vostès i es va
concedir en virtut de l'acord que vàrem prendre en el seu
moment a la Junta de Portaveus. Sr. Font, tranquilAlitzi's, perquè
si no, no anirem ni a dinar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. S'havia demanat la votació separada
de la 4854, i si jo no vaig errat, vostè l'ha citada. I a posta, com
que volíem votar separadament, i ho havia demanat el Sr. Tirs
Pons, i nosaltres ens hi sumam, a votació separada de la 4854,
era aquesta intervenció la que volíem tenir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

La 4854 ... Bé, procedirem a la votació de totes les esmenes
mencionades anteriorment, excepte la 4854.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 31 en contra. Queda
rebutjat tot aquest bloc d'esmenes.

Procedim ara a la votació de l'esmena 4854.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

S'aprova aquesta esmena per unanimitat.

L'esmena 4247 ha estat retirada i en el seu lloc hi ha una
transacció que supòs que tots accepten per unanimitat. Molt
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bé, així queda acceptada per unanimitat la transacció que
substitueix l'esmena 4247.

A continuació durem a terme la votació de tot l'articulat del
projecte de llei, es farà dividit en tres blocs. En primer lloc, es
votarà conjuntament la denominació del títol del projecte, la
denominació del títol I, dels capítols 1 i 2 del títol I, del capítol
2, del capítol 1 i el títol II, els articles 18, 19 i 20, la denominació
dels capítols 2, 3 i 4 del títol II, la denominació del títol III, la
disposició addicional primera, la disposició derogatòria única,
les disposicions finals primera, segona i tercera.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 31; abstencions, 27.
En conseqüència, queda aprovat aquest bloc de l'articulat.

En segon lloc, votaríem l'esmena tècnica que correspon a
l'article 1, les dues esmenes tècniques de contingut que supòs
que són acceptades per assentiment. Per tant, les esmenes
tècniques queden acceptades per assentiment. I votaríem a
continuació els articles 1 i 2 del dictamen.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 58 vots favorables, la qual cosa vol
dir que hi ha unanimitat en aquest bloc de l'articulat.

En tercer lloc es votaran conjuntament els articles 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37, les disposicions addicionals
segona, tercera i quarta, la disposicions transitòries primera i
segona del dictamen i l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

(Pausa)

Per finalitzar, votaríem l'esmena de supressió corresponent
a l'article 8 de la llei, el contingut de la qual diu "se suprimeix el
darrer paràgraf de l'article 3, quantia de l'article 8". L'esmena de
supressió.

Senyores i senyors diputats, s'entén que hi ha unanimitat en
aquesta supressió? Per tant ens estalviam una votació i queda
aprovada aquest tros d'esmena de supressió.

Es faculten els serveis de la Cambra per fer les correccions
i modificacions tècniques necessàries per tal que la llei tengui
una redacció coherent i declar aprovada, en conseqüència la
Llei de diverses mesures tributàries, administratives i de funció
pública.

Passam, a continuació a la votació de la part tractada de la
Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

En primer lloc, correspon votar el debat 1, articulat del
dictamen del projecte de llei. Esmenes corresponents a
l'articulat del projecte de llei.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots a favor 27, vots en contra 31,  i
abstencions cap. En conseqüència, queden rebutjades les
esmenes a què es feia referència.

Procedim a continuació a la votació de l’articulat del
dictamen en tres blocs.

Primer bloc: articles 3, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, disposició
addicional segona, disposició final primera i disposició final
segona.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

56 vots favorables. S’aprova aquest bloc per unanimitat.

Votam a continuació els articles 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15 i 17.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 31 vots favorables, 27 en contra, cap
abstenció. En conseqüència queda aprovat també aquest bloc.

I finalment procediríem a la votació de l’article 12, la
disposició addicional primera, tercera, quarta, cinquena,
disposició derogatòria i exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 31 vots favorables, cap en contra, 27
abstencions. En conseqüència, queda aprovat aquest bloc.

Votam a continuació les esmenes corresponents... 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, per fer més via, si vol agrupar les esmenes que
vénen a continuació, podríem ajuntar-les, per l’evolució del
debat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Agruparíem en conseqüència les esmenes corresponents
al debat número 2 de totalitat, secció 11, Conselleria de
Presidència; les esmenes del debat número 3 de globalitat, resta
de les esmenes del debat número 2; i les esmenes del debat
número 4, de totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme, i ens
de dret públic 81 Institut Balear de Turisme.

Votam les esmenes.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 27 vots favorables, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades totes les esmenes que s’han
votat en aquest bloc.

I amb això suspenem la sessió fins a les cinc i quart de
l’horabaixa.
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Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple núm. 79, de
dia 11 de desembre del 2001.

A la pàgina 3398 figura el Sr. Josep Antoni Ferrer i Orfila,
com a Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
quan hauria de figurar el Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.
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