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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió de
la Comissió d’Hisenda. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Maria Salom.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Simó Gornés substitueix Manuel Guasch.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Sr. President, Celestí Alomar substitueix Joan Boned.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

Illes Balears s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds núm. 4248 i 4246, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 3993, del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes 3579, 3577, 3659, 3660, 3661
i 3662.
Al programa 751C, ordenació del sector i redefinició del
model turístic s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds núm. 4247, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista núm. 3991 i del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes núm. 3578, 3544, 3637, 3670,
3658, 3663 i 3547 i segueix, 3550, 3553, 3554, 3555, 3557, 3580,
3587, 3651, 3652, 3653, 3654 i 3657. A més a l’entitat del turisme
de les Illes Balears s’hi han presentat l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista núm. 4058.
Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
p araula en primer lloc el portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida-Els Verds Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat que presentat el Grup d’Esquerra UnidaEls Verds en aquesta secció que ara discutim la defensarem amb
arguments desenvolupats en el plenari de la setmana que ve i
respon als arguments que la pròpia presentació de l’esmena es
fa.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Sr. President, Miquel Jerez substitueix Joan Huguet.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Ho repetiré perquè em sembla que no ha quedat gravat açò.
Simó Gornés substitueix Diego Guasch.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha més substitucions. Gràcies.
Continuam idò en el debat del punt únic de l’ordre del dia,
relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2902/03 de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2004.
Toca en aquest moment el debat de la secció 12, Conselleria
de Turisme. A la qual s’hi han presentant les següents esmenes
a la totalitat de la secció: del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds esmena núm. 4231, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista esmena 3936, del Grup Parlamentari esmena
3647 i 3890.
I a més si els sembla, farem el debat conjunt de les esmenes
parcials següents: en el programa 000A, nous programes i no
classificats s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista 3648, 3649 i 3650. En el programa 751A, direcció i
serveis generals de turisme s’hi manté l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista núm. 3992. Al programa
751B, adequació, millora i promoció de l’oferta turística de les

Per a la presentació de les tres esmenes que presentam en
aquesta secció, dues es basen amb una argumentació que
nosaltres consideram altament preocupant. En el pressupost
d’aquesta secció nosaltres ens preocupa de forma especialment
alarmant el descens, la baixada del pressupost de la Conselleria
de Turisme en relació als pressuposts de l’any passat, una
baixada entorn al 30% i que no entenem de cap de les maneres
que després de tota l’argumentació del partit que en aquest
moment ostenta el Govern ha fet durant aquests 4 anys passats
respecte el tema del turisme i continua fent i la importància que
dóna a aquest tema. La primera concreció pràctica, que és quan
es veuen, quan les voluntats polítiques es converteixen en
alguna cosa més que voluntat i que és en el moment del
pressupost, allò que constatam és una baixada del 30%
d’aquest pressupost i una baixada en aspectes importants.
En aquest sentit nosaltres presentam dues esmenes, la 4248
i la 4246, que van en la línia de recuperar els pressuposts que hi
havia a Turisme i de recuperar-los en base a dos conceptes que
segons la nostra opinió són els que surten malparats, molt
malparats dels pressuposts del 2004 i són la rehabilitació
d’espais turístics i les campanyes de promoció turística.
Consideram que són elements estratègics i fonamentals per a la
millora del turisme a la nostra comunitat autònoma. La millora
de la qualitat del turisme, condició imprescindible perquè el
turisme continuï sent una font important d’ingressos per a la
nostra comunitat i una garantia de benestar social per als
ciutadans i ciutadanes de les nostres Illes, passa perquè els
espais turístics i els espais naturals tenguin la qualitat i la
protecció que requereix. Per això plantejam aquest important
increment de despesa en aquesta línia.
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I el mateix referit a les campanyes de promoció turística.
Consideram que els doblers que es destinen a promoció en
aquests pressuposts són prou genèrics, no queden
especificats, no queda clar de quina forma aniran destinats, de
quina forma es gastaran i nosaltres volem especificar que
s’hauria entorn a campanyes específiques de promoció
turística.
I una tercera esmena que presentam, la 4247, va en la línia
que es contradiu amb les afirmacions que el partit que ostenta
el Govern ens té acostumats darrerament, que és una absoluta
subvaloració dels estudis, de les anàlisis, de l’aprofundiment
de temes. Nosaltres seguim pensant que és vital per fer
polítiques estratègiques en el futur analitzar, fer diagnòstics de
quina és la realitat amb la que ens trobam per preveure i per
analitzar solucions de futur. En aquests moments en el turisme
a les nostres Illes hi plana, com es va dir a la tribuna del
Parlament ahir per part del conseller de Turisme, no només a la
nostra comunitat sinó a altres, hi plana un fantasma i que és el
fantasma del tot inclòs. Que té elements probablement
necessaris en funció de què una part dels turistes trien aquesta
forma, però que va en detriment del sector amb majúscules, si
el sector no el circumscrivim als hotelers, sinó que parlam de tot
el sector econòmic global, inclosa per tant, l’oferta
complementària i té unes conseqüències molt negatives. Per
tant, nosaltres plantejam destinar una partida a estudis per
analitzar els efectes del tot inclòs i per començar a veure
fórmules de superar aquest problema i a la vegada ens permetria
recuperar la comissió d’experts que consideram que era un
encert de la gestió anterior i que no entenem com la conselleria
actual ha deixat a la cuneta.
I res més, aquestes són en definitiva les esmenes que
presentam des del grup que represent. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra.
Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. El PSM també ha presentat una
esmena a la totalitat d’aquesta secció perquè consideram que
les manifestacions que ha realitzat els responsables actuals del
Govern i la creació d’expectatives no es corresponen amb la
realitat dels pressuposts. Les xifres de la conselleria, amb una
baixada de prop d’un 30%, no resoldran aquells problemes
estructurals que hi ha dins el món del turisme i per això
nosaltres presentam aquesta esmena a la totalitat i que
defensarem en el proper plenari de la setmana que ve.
Les esmenes parcials que hem presentat fan referència,
quasi totes elles, a una descentralització dels serveis i a una
implicació d’altres agents en la indústria turística. La conselleria
pot dirigir la política turística, però no ho pot fer tota sola.
Entenem que els ajuntaments i altres elements de la nostra
societat hi han d’estar implicats perquè hi ha moltes condicions
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que la conselleria i moltes coses que la conselleria tota sola no
pot fer i necessita que la societat s’hi impliqui, ja sigui a través
dels ajuntaments o sigui a través d’associacions, entitats, clubs
esportius, associacions culturals, perquè entre tots es pugui fer
una oferta turística i es puguin oferir unes alternatives al
turisme de sol i platja que entenem que ara més que mai són
necessaris.
A una de les esmenes que hem presentat i que creim que és
fonamental, és la creació d’una línia de partides per fer
convenis amb els ajuntaments per augmentar i millorar la xarxa
d’oficines turístiques municipals. Aquestes oficines turístiques
municipals no només han de tenir una funció merament
informativa dels establiments turístics sinó que han de tenir una
funció d’informar als visitants de tot allò que significa l’entorn
allà on es troben, tan en aspectes culturals, socials,
gastronòmics i turístics, dit de manera resumida. Per tant, hem
vist que no hi ha partides pressupostàries destinades a la
millora d’aquestes oficines municipals. Per tant, creim que s’hi
hauria d’incorporar.
Després hem presentat una altra esmena, també és una línia
de subvencions destinada a ajuntaments perquè es puguin
organitzar activitats promocionals de les seves zones
turístiques. Creim que l’administració més propera als ciutadans
són els ajuntaments i són els que coneixen millor els seus
entorns, els seus racons, els seus indrets que puguin ser
visitables i que puguin constituir un atractiu turístic dels seus
municipis. Crec que haurien de ser els mateixos municipis els
que haurien de fer aquestes ofertes als turistes.
Una altra esmena que hem presentada té a veure amb plans
de millora ambiental i patrimonial de les zones turístiques.
També van destinades als ajuntaments perquè de poc ens
servirà fer promoció turística i gastar molts de doblers en
promoció, si allò que promocionam després és decebedor per
part dels visitants que han de gaudir d’aquest entorn.
I després ja a l’empresa Entitat del Turisme de les Illes
Balears, també hem presentat una altra proposta en el mateix
sentit. Tradicionalment la Conselleria de Turisme, no només la
passada legislatura sinó que a legislatures anteriors, estava
oberta a la colAlaboració amb entitats pel patrocini d’activitats
de caràcter cultural i esportiu. Tenia les portes obertes sempre
a acollir aquells esdeveniments culturals i esportius organitzats
per entitats de les Illes Balears. En aquests programes hem vist
que tot ho vol promocionar i tot ho vol organitzar la Conselleria
de Turisme, sense tenir en compte la pròpia societat de les Illes
Balears. I nosaltres entenem que és un error deixar de banda la
pròpia societat mallorquina, menorquina, eivissenca i
formenterenca en l’organització d’aquestes activitats. És per
això que nosaltres també proposam que es creïn aquestes
partides per colAlaborar amb associacions i empreses per al
patrocini d’activitat de caràcter cultural i esportiu.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Vadell. En nom del Grup Parlamentari
Socialista per defensar aquest conjunt d’esmenes té la paraula
el Sr. Alomar.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament nosaltres també hem presentat unes esmenes a la
totalitat, tan a la Conselleria de Turisme com a les empreses
públiques o societats anònimes públiques que d’ella depenen.
Les defensarem profundament en el ple, però indubtablement
aquestes esmenes a la totalitat es deuen fonamentalment a la
baixa del pressupost, són un 30% més baixos que l’any passat.
És a dir, nosaltres consideram que són totalment insuficients,
són tan insuficients que dins aquest pressupost no s’inclouen
partides per fer campanyes publicitàries i que creim que són
absolutament necessàries en aquests moments. I a més, no
contemplen cap aspecte d’allò que han de ser les inversions per
a la millora del producte i la diversificació del producte turístic.
Però com ja he dit, ho defensarem més amplament en el seu
moment en el ple.
Hi ha una sèrie d’esmenes que hem presentades i nosaltres
creim que és importantíssim que el fons de rehabilitació
d’espais turístics que es va crear en el seu moment, que era la
Llei 12/99 a l’article 20, tornar-lo posar dins el pressupost i obrir
una partida que faci referència a aquests fons, per què? Perquè
creim que el Govern ha estat parlant de la creació d’un fons, ha
estat parlant de la necessitat d’inversions a zones turístiques,
etcètera i en canvi no estan reflectides dins el pressupost. Els
pressuposts de l’any passat ho tenien, tenien un fons. Per tant,
nosaltres creim que s’hauria d’habilitar una altra vegada
aquests fons i ho feim a través de les esmenes, la 3648, la 3649
i la 3650.
Igualment a allò que fa referència a la necessitat d’anar
diversificant el nostre producte. Creim que seria important, al
marge dels plans d’excelAlència que han tengut el suport del
Govern central, el Govern també ha donat suport a altres plans
d’excelAlència que en aquest moment no varen ser aprovats.
Segurament no amb el mateix nom, sota el nom que vulguin,
però de fet que s’aconsegueixin els objectius que es marcaven
en aquests municipis dins els plans d’excel Alència.
Concretament a través de les esmenes 3637 i 3651 proposam
que es dugui a terme un pla d’excelAlència a Eivissa, Ciutat
Patrimoni i un altre al municipi de Puigpunyent de Mallorca a la
zona de la Serra de Tramuntana que també és una zona que
creim que necessita inversions per a la millora del seu producte
turístic.
En aquest sentit hi ha tot un seguit d’esmenes que fan
referència a projectes que varen ser aprovats el seu dia
mitjançant l’ecotaxa, projectes que no veim en cap moment que
estiguin finançats o que es vagin a finançar i que concretament
a l’illa de Mallorca hi ha un projecte sobre el Beat Ramon Llull
a Randa, l’adquisició d’un edifici, el molí de Llubí, un projecte
del castell de Capdepera. I a l’illa de Menorca hi ha tot un
seguit de projectes que no exposaré perquè són bastants.

Nosaltres creim que és absolutament necessari seguir en
aquesta línia que es va iniciar. Creim que el pressupost és un
pressupost indubtablement insuficient, a pesar que les
assignacions pressupostàries que es facin en aquests projectes
segurament algunes seran insuficients, sí que com a mínim
servirien per començar aquest any aquests projectes.
Creim que també és molt important insistir en el tema de
formació, la formació és bàsica dins el món del turisme. Per això
es presenten una sèrie d’esmenes, tan per posar en marxa
l’Escola d’Hoteleria de Menorca i també començar a l’Escola
d’Eivissa.
Un altre dels programes que s’havia fet durant aquest any,
que era el programa de turisme sènior, es venia compensant per
part de la conselleria cada any la diferència de cost d’aquests
ciutadans residents a Eivissa, a Formentera i a Menorca a l’hora
de viatjar entre aquestes illes. Era un esforç que es feia a través
de transferències en els consells insulars i en canvi enguany no
veim dins el pressupost que això es tengui en compte. Per tant,
també es fa una esmena que és la 3579 en aquest sentit per
igualar dins el cost entre les diferents illes a fi de donar la
mateixa igualtat d’op ortunitats a tots els habitants de qualsevol
de les illes per poder viatjar a una o a l’altre.
En les qüestions que fan referència a promoció creim que
aquest pressupost..., a mi em crida l’atenció essencialment que
no hi ha una partida de campanyes. És a dir, hi ha molts de
recursos per a promoció, però no hi ha ni una sola partida de
campanya. Per tant, nosaltres creim que s’hauria d’obrir una
partida de campanyes, és l’esmena 3658 per en aquests
moments afrontar el mercat així com ve, sense fer campanyes
directes als clients és tancar els ulls davant la realitat que ens
envolta.
Dins la promoció, moltes vegades s’ha estat parlant de què
cada una de les illes és un producte diferent. De fet ja s’havia
començat altres anys amb campanyes específiques de cada una
de les illes dins els diferents mercats i per tant, a través de
l’esmena 3577 allò que es proposa és que una quarta part del
pressupost de promoció estigui afectada directament a l’illa de
Menorca.
Igualment creim que és importantíssim impulsar allò que era
el Pla de marques i tota la implantació dels sistemes de qualitat.
És a dir, nosaltres creim que el ritme que s’havia agafat que era
pràcticament duplicar cada any les empreses en sistemes de
qualitat a Balears, de fet algun dels sistemes específics que
existeixen dins el mercat en aquests moments ja ens havíem
convertit en líders. Seguir aquesta línia i per tant, creim que els
recursos que hi ha són insuficients, igualment que són
insuficients els recursos per dur a terme una política
d’associacionisme entre les empreses a fi de què puguin accedir
de forma colAlectiva a les noves tecnologies i comercialitzar el
seu producte a través d’internet i d’aquestes formes de
comercialització directe cap als clients. A través de les esmenes
3659 i 3660 especificam concretament aquests aspectes.
Notam que s’eliminen programes culturals. Creim que
s’haurien de mantenir alguns dels programes que es varen
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iniciar. De fet, per exemple l’any passat vàrem tenir una
exposició importantíssima i que va dur molts de visitants en
temporada baixa i que va ser l’exposició que es va dedicar a
Barceló i que es va situar a cada una de les illes. En aquest
sentit crec que s’hauria d’insistir i són les esmenes núm. 3662
i 3663 que van en aquest sentit.
En definitiva aquestes serien..., després hi ha unes altres
esmenes, a pesar de què en el seu dia es va dir que s’invertiria
dins alguns dels projectes que es varen iniciar de l’ecotaxa.
També es concreten aquí, com és el de Son Real perquè
aquelles primeres intencions de seguir fent-hi feina a Son Real
no veim que s’hagin anat concretant. Per tant, es fa una esmena
concretament perquè es continuï la rehabilitació i la recuperació
d’aquell espai.
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també que es tracta d’un recurs per finançar necessitats
imprevistes i que es puguin presentar al llarg de l’exercici.
Respecte la parcial d’Esquerra Unida-Els Verds, que és la
4246 i del PSM la 3993. S’ha augmentat de forma substancial el
pressupost de l’ENTURIB, actualment en l’àrea de promoció
turística per a l’any 2004 i dir que l’IBATUR l’any 2003 tenia
quasi 8 milions d’euros i estan prevists per a l’any 2004 13
milions i busques d’euros, per tant, suposa un augment en
aquest aspecte del 133%.
Respecte les esmenes parcials del PSM, 3993, sobre la
convocatòria d’ajuts als ajuntaments. Clar en el concepte que
té previst en el pressupost, el 64000, únicament queden 500.000
euros sense comprometre perquè estan tots prevists per a
futures inversions destinades a promoció turística.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra per al Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Marí Tur.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes a la totalitat que s’han presentat per part de tots els
grups i com que també han dit tots que les defensarien davant
plenari, idò també en plenari farem la defensa d’aquestes
esmenes. Però també dir en general que el pressupost de la
Conselleria de Turisme respon a les necessitats que té el sector
turístic balear i a més, és una part important del capítol 6 i 7, són
ja compromisos adquirits del Govern anterior i mantinguts per
la conselleria durant l’anterior legislatura.
Les esmenes parcials que s’han fet a les societats que té.
Dir que la raó de ser de l’empresa Diversitat 21 SA a l’any 2004
es va acabar amb els diferents projectes, com he dit abans,
aprovats per la Comissió Interdepartamental de Turisme, tot i la
derogació de llei relativa a l’impost que finançava els projectes,
relatiu al fons de rehabilitació d’espais turístics el Govern de les
Illes ha realitzat un esforç per acabar els que tenen caràcter
plurianual i que es financen fins i tot projectes finançats per
l’ecotaxa a través de les conselleries de Turisme, Presidència,
Agricultura, de Medi Ambient i l’antiga Innovació i Energia, tot
això es fa mitjançant Diversitat 21.
Les esmenes relatives..., la 3648 del Grup Parlamentari
Socialista, la 3649, la 3650 del Grup Parlamentari Socialista són
totes. És a dir, que es parla de fons de rehabilitació que no té
raó de ser la dotació de fons de rehabilitació d’espais turístics
atès que estava dotat amb un impost actualment derogat i que
les inversions necessàries per a la rehabilitació d’espais
turístics i mediambientals es faran mitjançant altres vies de
finançament. I respecte el fons de contingència que s’ha dit, no
pot ser acceptat que ja que aquest no es notarà fins que sigui
aprovada la llei de pressuposts i per tant, no és possible
debatre aquest aspecte amb caràcter previ, fins que no estigui
aprovat definitivament el pressupost. I cal tenir en compte

Respecte la 3579 del Grup Socialista, sobre l’accés dels
viatges de Menorca i Eivissa d’allò que era el turisme sènior, els
consells insulars ja contracten directament amb l’empresa que
ha de fer el contracte, especialment dins el món social i acorden
amb elles la subvenció de les diferències... De totes maneres no
hi ha aquest acord, però és una cosa que es fa a través de..., els
consells insulars ja vénen, com es feia l’any passat,
subvencionant aquestes parts dels viatges.
La del Grup Socialista, la 3557, referida al 25% de promoció
turística de Menorca. Dir que la promoció turística és
competència de la Conselleria de Turisme i tenint en compte les
necessitats turístiques de cada àrea, de cada zona, o de cada illa
es desenvolupen les activitats pertinents, molt d’elles
conjuntament o comunes per a totes les illes.
Del Partit Socialista, la 3659, 3660, 3661 i 3662, totes
conjuntament sobre el Pla de marques. Dir que l’àrea de qualitat
de l’ENTURIB ha augmentat substancialment, a pesar d’allò
que es diu en el seu pressupost. Per inversions ha passat de
166.000 i busques d’euros a l’any 2003 a 725.000 per a l’any
2004.
Respecte de la 3662 del Partit Socialista que era el tema de
l’exposició de Barceló que s’havia fet aquest any passat, dins
allò que era (...) no entra dins els plans que té l’actuació de la
conselleria per a l’any 2004, no està previst efectivament cap
inversió en aquest aspecte.
Pel que fa a la que presenta Esquerra Unida, la 4247, per a
estudis del tot inclòs. Dir que l’any 2004 a efectes de qualificar
els pressuposts i les competències de la direcció general,
empreses i ens dependents de la Conselleria de Turisme s’ha
determinat que tots els estudis d’investigació es facin a través
de l’àrea corresponent de l’ENTURIB. Té un pressupost
l’ENTURIB, allò que és CITTIB, d’un pressupost d’1.135.000
euros per a inversions, pràcticament el mateix que tenia l’any
passat.
Respecte de la del PSM, la 3991, sobre la millora ambiental
i patrimonial, entre altres millores de les diferents zones
turístiques de Balears, està prevista que es realitzin des del
punt de vista pressupostaria de la conselleria turíst ica via els
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plans d’excelAlència i d’altres possibles vies. S’ha de tenir
present també que Diversit at 21 realitzarà diferents actuacions
de millora ambiental, com són la neteja de la mar, que es farà
amb convenis amb la Conselleria de Medi Ambient i amb els
diferents ajuntaments de les Illes.
Respecte de la del Grup Socialista, la 3578, respecte a
l’Escola d’Hostaleria, per a l’inici del desenvolupament de les
extensions de l’Escola d’Hostaleria a Menorca i a Eivissa i
Formentera, hi ha pressupostats per a l’any 2004 60.000 euros,
i cal dir que l’any 2003 no es va pressup ostar cap quantitat per
a aquesta finalitat.
Per al finançament del projecte pilot de qualitat del destí que
es destina a Menorca, he de dir que, tot i que són possibles
noves actuacions a finançar des del propi pressupost de la
conselleria, la previsió és que l’àrea de qualitat de l’ENTURIB
assumeixi totes les actuacions respecte a la qualitat turística,
per la qual cosa el seu pressupost ha augmentat
substancialment per a inversions, de 166.800 i busques d’euros
l’any 2003 a 725.000 el 2004.
El Pla d’excelAlència de la ciutat d’Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, s’ha de tenir en compte l’existència d’altres vies de
finançament de les diferents actuacions que es poden realitzar
a Dalt Vila com a ciutat Patrimoni; entenem que el seu caràcter
de Patrimoni, junt amb altres indrets públics que hi ha també i
de les nombroses necessitats d’actuacions urgents a altres
zones turístiques de Balears, la Conselleria de Turisme no té
prevista cap actuació a la zona esmentada via pla d’excelAlència.
S’ha de dir que a Vila, o a Eivissa, s’han de tenir en compte l’1,5
milions d’euros previstos que provenen de l’ecotaxa per a la
plaça de bous o la plaça de toros a Vila per a l’any 2004.
Sobre el tema del curs d’hostaleria a Eivissa, el curs de
direcció hotelera és una qüestió de criteris. Actualment, i amb
molt d’èxit, es fan cursos de cuina, de restauració, de
sommelier, en fi, amb diversos convenis fins i tot amb
associacions hoteleres, i aquesta planificació ja està tancada
per a l’any 2004. No vol dir que en un futur no es facin també
aquests cursos, però vull dir que són cursos temàtics concrets
que responen a les necessitats que a l’illa d’Eivissa i a la resta
té l’àrea hotelera.

Turisme ha realitzat un esforç important per mantenir els
compromisos plurianuals respecte a l’any 2004 i és
especialment important respecte a l’illa de Menorca, atès que hi
ha prevists per aquest concepte quasi 3 milions d’euros. Hi ha
problemes a l’illa de Menorca que tots sabem per part de la
liquidació dels pressupostos de l’any 2003, de les obres que
s’han fet, que per part del consell insular falta justificar una
sèrie d’inversions que es puguin pagar amb càrrec al
pressupost de l’any 2004, de l’any 2003, perdó.
Totes aquestes que responen a l’illa de Menorca té el
mateix...
El tema del finançament del pla d’excelAlència de
Puigpunyent, que diu tenir en compte l’existència de
nombroses necessitats d’actuacions urgents a altres zones
turístiques, la conselleria no té prevista cap actuació al municipi
esmentat.
I una dels socialistes sobre la rehabilitació i protecció del
patrimoni arqueològic de Son Real al municipi de Santa
Margalida a Mallorca ja estan previstes diferents actuacions a
Son Real per part de l’empresa Diversitat 21, entre elles la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic que es troba
actualment en molt mal estat.
Sobre la compra i rehabilitació del molí d’en Suau al
municipi de Llubí, ateses les necessitats turístiques plantejades
en el pressupost de l’any 2004 la Conselleria de Turisme no
entra dins les prioritats l’adquisició de l’esmentat edifici. El Sr.
Alomar tendrà coneixement de les dificultats que hi ha en un
tema d’aquest edifici que es va comprar i té uns servituds que
o s’haurà de comprar la resta d’edifici o s’hauran de mantenir
aquestes servituds que hi havia en aquest edifici.
Després la del PSM, la 4058, sobre la colAlaboració amb
associacions i empreses de patrimoni i activitats de caràcter
cultural i esportiu, he de dir que l’entitat de turisme destina al
seu pressupost un import d’1 milió d’euros per al programa
cultural “Un hivern a Mallorca”, a més d’un import molt
superior al que diu l’esmena al patrocini d’activitats de caràcter
cultural i esportiu.
Gràcies, Sr. President.

Les campanyes a la resta d’Espanya i a l’estranger hi ha un
augment significatiu al pressupost de l’àrea de promoció
turística, de l’ENTURIB, tot i que de forma afegida s’estan
estudiant i avaluant més possibilitats de nous compromisos
financers i colAlaboracions més intenses amb altres organismes
i institucions per a la promoció del turisme. S’ha de dir que
l’IBATUR, per exemple, l’any passat, el 2003, tenia quasi
7.007.983 euros i ara en té 13 milions i busques, és a dir, un
augment del 33% en aquest aspecte.
Després hi ha diverses actuacions que es demanen a l’illa
de Menorca, concretament a Cala Mesquida i altres (...), que els
posaré tots junts. He de dir que respecte als projectes aprovats
p er la Comissió Interdepartamental de Turisme en el seu dia, i
tot i la desaparició de l’impost de l’ecotaxa, destinat al
finançament de les inversions previstes, la Conselleria de

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Per part del Grup Esquerra Unida i Els Verds
el Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament per reafirmar-me en la meva presentació
d’esmenes, que crec que en definitiva les esmenes que ha
presentat el meu grup situen les diferències fonamentals en el
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debat turístic que puguem tenir entre el govern actual i la
coalició que jo represent. Clar, si no s’han de crear, o
incrementar, o potenciar els fons de rehabilitació perquè no
existeix l’impost de l’ecotaxa, això és la pescadilla que se
muerde la cola; la discussió real existent, la discussió real a
posar damunt la taula seria si fa falta o no fa falta un fons de
rehabilitació d’espais turístics. Si fa falta se cerquen els doblers
adequats per cobrir-lo; si es considera que la fórmula adequada
per cobrir aquest fons no és l’ecotaxa, idò se suprimeix
l’ecotaxa i se’n fa una altra. El que no es pot fer, que és el que
ens fa discrepar substancialment i de forma radical amb el
pressupost de la Conselleria de Turisme, és precisament aquest
tema: se suprimeix l’ecotaxa i se suprimeix el fons de
rehabilitació, quan allò coherent seria dir que se suprimeix
l’ecotaxa perquè no estan d’acord amb la fórmula emprada, però
se substitueix per una altra.

anirà més que en perjudici d’aquesta imatge i d’aquesta
promoció que necessita el sector turístic. Per tant, quant a les
partides d’ajudes a entitats i ajuntaments, entenem que aquests
pressuposts el que fan és programar activitats però sense tenim
en compte les activitats que puguin programar els altres
ajuntaments, i nosaltres entenem que haurien de ser més oberts
del que són.

I respecte al tema de les campanyes de promoció jo no li
neg, Sr. Diputat, que s’incrementin els fons de promoció a
través de l’empresa i a través de la conselleria, és cert. El que
passa és que a nosaltres ens agrada que els pressuposts siguin
el més específics i concrets possible, i nosaltres llegint aquests
pressuposts no sabem en què es gastaran els fons de promoció
en general, no ho sabem. Ens agradaria que una part important
d’aquests fons es destinassin a campanyes específiques, ens
agradaria que quedàs clar, que llegint els pressuposts
sapiguéssim que un percentatge important va a campanyes i
després a altres elements de promoció.

Moltes gràcies, Sr. President. A mi m’ha decebut una mica
la intervenció del representant del Partit Popular, perquè mai no
concorda el que es diu amb el que hi ha en realitat damunt el
pressupost. Quan nosaltres plantejam el manteniment del fons
de rehabilitació d’espais turístics i naturals, ho deim entre altres
coses perquè el mateix govern ha dit que s’havia de fer, i el
govern accepta i nosaltres acceptam que és una qüestió
absolutament independent de l’ecotaxa, que és una necessit at
objectiva perquè, a més, amb els objectius del fons hi estàvem
d’acord pràcticament tots els agents socials i econòmics
d’aquestes illes. Per tant creim que quan diu que s’ha de fer un
fons i resulta que el tenen i no el volen posar en el pressupost,
és que no creuen en el que diuen o no saben el que diuen.
Senzillament ho deim així. És a dir, el fons, la campanya del fons
no ha estat el Partit Socialista que l’ha oberta aquesta
legislatura, sinó que ha estat el Govern, i nosaltres li deim: “miri,
hi és, el fons”, hi havia aquestes partides, habilitin-les, li deim
amb un euro, no li deim... Amb el fons de contingència llavors
ja els durà d’Europa o d’aquí on vulgui; li deim que l’obri
perquè vostè és el primer que ho ha dit. Per tant, haurien de ser
conseqüents amb el que es va dient dia a dia i llavors a l’hora
d’actuar.

I res més. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la Sra. Vadell té la paraula.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Hem de dir que les explicacions que
ens ha donat el representant del Partit Popular no ens han
aclarit massa coses de les quals teníem dubtes. Continuam
pensant que els pressuposts de la Conselleria de Turisme són
molt inconcrets, hi ha moltes partides que engloben moltes
coses però sense detallar exactament cap allà on aniran.
Per altra banda, quant a fons d’inversions per a rehabilitació
de l’entorn ambiental i patrimonial, tot est à pendent dels plans
d’excelAlència. Ahir vàrem poder sentir el Sr. Conseller que deia
que normalment s’acceptaven un o dos projectes, per tant amb
aquest pressupost poca cosa es podrà fer. Hi ha moltes
necessitats que amb unes inversions que potser no són tan
nombroses com les contemplades en els plans d’excelAlència,
podrien millorar l’entorn patrimonial i ambiental de diferents
zones de les Illes Balears.
Nosaltres ens rearfirmam en aquestes esmenes. Creim que
en aquests pressuposts el programa 751B, de promoció i millora
de l’oferta turística, ha augmentat en detriment del programa
751C, d’ordenació del sector i redefinició del model turístic, i
aquesta baixada important de pressupost que hi ha hagut no

Per tant mantenim les esmenes que hem presentat. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. En nom del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Alomar té la paraula.
EL SR. ALOMAR I MATEU:

De totes maneres a mi m’agradaria fer una menció concreta
al tema de promoció. És a dir, no és certa l’afirmació que el
pressupost de promoció hagi pujat un 30%, perquè és evident
que ENTURIB pot haver pujat un 30%, però resulta que
enguany dins el pressupost d’ENTURIB hi ha tot el que és
qualitat, tot el que són activitats culturals i el que és
investigació, i resulta que en els pressuposts de l’any passat
aquestes tres partides estaven fora del pressupost, que si
sumam entre aquestes tres partides que estaven fora del
pressupost de l’ENTURIB amb el pressupost de l’ENTURIB de
l’any passat, no està tan lluny com volen dir. És a dir, que és
una veritat a mitges, quan es diu que s’ha pujat un 30%.
De totes maneres també vull dir que l’ENTURIB no ha
seguit enguany, per primer any, el que venia fent els darrers
anys, que era consolidar la despesa de l’any anterior. En
promoció sempre hi ha més necessitat del que un programa a
principi d’any, i nosaltres l’any passat vàrem arribar a gastar
14,6 milions d’euros en promoció. Resulta que enguany la
promoció, i normalment el lògic és que enguany s’hagués
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consolidat un pressupost de 14,6 milions d’euros; en canvi el
pressupost consolidat d’ENTURIB, inclosa tota la part
d’investigació, etc., etc., que no la tenia abans, aquesta any
només arriba a 13,6 milions d’euros. Per tant no facem tanta
publicitat que farem més promoció; no, en farem menys i entre
altres coses no hi ha cap campanya, no hi ha ni partida de
campanyes.
Que no hi hagi partida de campanyes i havent-hi la quantitat
que hi ha, a mi l’únic que em demostra o em fa sospitar és que
els doblers de promoció se n’aniran als majoristes de viatges,
que ja s’ha anunciat, s’han anunciat els convenis amb
majoristes de viatges. Miri, els doblers públics no són per
finançar els majoristes de viatges, els doblers públics són per
anar a cercar el client directament al mercat. Els majoristes de
viatges tenen recursos suficients per fer les seves pròpies
campanyes. Això és una qüestió que jo crec que valdria la pena
deixar clara.
El Pla de marques no té més doblers ni qualitat, el Pla de
marques tot sol l’any passat va tenir 821.000 euros; enguany
qualitat i marques té 700.000 euros. Per això nosaltres deim que
s’han d’aportar més recursos perquè, clar, s’han de mirar totes
les partides d’un pressupost si es volen comparar amb els
pressuposts de l’any passat.
Quan parlam d’inversions, sent dir que els projectes estan
finançats per altres conselleries. Miri, no, els projectes no estan
finançats per altres conselleries, els projectes estan finançats
pels recursos de l’ecotaxa, perquè si no estiguessin finançats
pels recursos de l’ecotaxa la meitat dels projectes no es farien,
això està més clar que l’aigua. A més és evident que les poques
inversions o les inversions que es fan en projectes bé a través
d’una conselleria o d’una altra són a través de l’ecotaxa.

En definitiva nosaltres ens mantenim amb totes les esmenes
que havíem presentat. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Marí Tur té la paraula.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. President. En contestació al que ha dit la Sra.
Vadell, el tema d’inversions en plans d’excelAlència, que s’havia
dit de les inversions que hi ha, estan previstos i compromesos
per a l’any 2004 a Palma, a Sant Lluís i a Sant Josep i Sant
Antoni a Eivissa, que hi havia 1,2 milions d’euros més 600.000
euros, és a dir, quasi 2 milions d’euros, i per al Pla Mirall hi ha
un pressupost compromès per a l’any 2004 de quasi 5 milions
d’euros i nous plans d’excelAlència que es faran amb un mínim
de quasi 500.000 euros.
Aquí ha sortit molt el tema d’ecotaxa, també el Sr. Alomar.
Idò s’ha dit ja moltes vegades, que el tema de l’ecotaxa havia
acabat, que ja no se’n parlava més, però indubtablement hi ha
fons compromesos per part de l’ecotaxa que el Govern continua
mantenint i els acabarà, i vostès coneixen moltes d’aquestes
inversions que el Govern continua mantenint.
En realitat, diguem, per part del Grup Popular ens mantenim
en la defensa que hem fet de totes les esmenes i crec que les
actuacions que hem tengut en la segona intervenció són
repetitives del que s’havia dit al principi i s’havia dat ja
resposta a totes aquestes esmenes en la meva primera
intervenció que s’ampliarà en el ple.
Moltes gràcies, Sr. President.

A mi si em permeten, en certa manera, fer una broma, diria
que quan un sent parlar dels pressuposts i sent justificar el que
es farà a un lloc o es farà a l’altre, i es farà..., i ho faran a través
d’una “daixona”, i al final sempre ens remetem o sempre acabam
amb l’ecotaxa, diria que en aquest pressupost -ja ho dic que ho
dic una mica en broma- l’ecotaxa està present, com en aquelles
manifestacions: “Se siente, la ecotasa está presente”. És això
el que vull dir, perquè si no, llevam l’ecotaxa i encara serien
molt més minsos del que són, no haurien baixat un 28%,
haurien baixat un 30 o un 40%, se llevàssim els recursos de
l’ecotaxa a aquests pressupostos, la qual cosa dóna una
dimensió real del que és la importància que donen no sé si al
conseller de Turisme, no sé si al turisme, no sé si a la
Conselleria de Turisme, però en definitiva no crec que estiguem
a l’alçada de les circumstàncies ni de les necessitats que ens
marquen en aquests moments els mercats.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Idò acabat el debat d’aquestes esmenes passaríem a la
votació, la votació conjunta, si els pareix bé, de les esmenes de
totalitat de la secció 12, Conselleria de Turisme, i de l’entitat
p ública 06, Diversitat 21, la societat pública 06 Diversitat 21 SA,
així com la resta d’esmenes parcials i de l’entitat de dret públic
21, Entitat del Turisme de les Illes Balears.
Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.

D’una altra manera, quan em diu que l’Escola d’Hostaleria
el 2003 no hi havia res, no és una justificació. Parlam del 2004,
parlam del present, no del passat. Allò cert és que l’Escola
d’Hostaleria d’Eivissa va començar el curs l’any passat, hi
havia o no hi havia partida. Enguany li deim que es comenci,
per assegurar simplement que aquest curs pugui continuar.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; en contra, 9.
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EL SR. PRESIDENT:
Per tant queden rebutjades aquestes esmenes, i no haventhi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Recomençam aquesta sessió per continuar la tramitació del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004. En primer lloc,
demanar si es produeixen substitucions.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Sí, Assumpta Vinent substitueix Diego Guasch.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis per Maria Salom.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Simó Gornés per Joan Huguet.
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Grup Parlamentari Socialista, la número 3683 i la 3904, a la secció
71, Institut d’Estudis Baleàrics.
Si els pareix, farem la defensa conjunta d’aquestes esmenes
amb les esmenes parcials presentades als programes
d’educació 421A, 421B, 421C, 421D, 421E, 421F, 421G, 421K,
422A, 422D, 422F, 422G, 423A, 423B i 423C i que són les
següents:
Al programa 000A, a nous programes i no classificats, s’hi
han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, l’esmena 4013, 4015, 4074. I del Grup
Parlamentari Socialista, les esmenes 3684, 3699 i 3709.
Al programa 421A, direcció i serveis generals d’educació i
cultura, s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, les esmenes 3963, 3964,
3965, 3967, 3968, 3969 i 3970, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044,
4045, 4046, 4055 i 4073. Del Grup Parlamentari Socialista, les
esmenes 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679,
3680, 3681, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854 i 3855.
Al programa 421B, ordenació general del sistema educatiu,
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, les esmenes 3914, 3971, 3972. Del
Grup Parlamentari Socialista, l’esmena 3685.

EL SR. OLIVER I MUT:
Oliver per Fernando Rubio.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Al programa 421C, planificació educativa i règim de
funcionament dels centres escolars, s’hi han presentat les
esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
4210, 4211, 4212 i 4216.
Al programa 421D, formació permanent del professorat
d’educació, s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 3962. Del Grup
Parlamentari Socialista, la 3588.

Margalida Rosselló per Miquel Ramon.
LA SRA. CALVO I SASTRE:

Al programa 421E, normalització lingüística a l’àmbit escolar,
s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista 4016.

Aina Calvo per Joan Boned.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Patrícia Abascal a Antoni Diéguez.

Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, la 4213. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 4014. Del Grup
Parlamentari Socialista, la 3686, 3687 i 3586.

EL SR. GASCÓN I MIR:
Miquel Gascón per Carme Garcia.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. No hi ha més substitucions. Passam idò a debatre
les esmenes presentades a la secció 13, Conselleria d’Educació
i Cultura, que són les següents: esmenes a la totalitat de la
secció 13 i secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, la número 4232; del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la número 3950; del

Al programa 421G, ordenació de la formació
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds, la 4215. Del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, la 3961. I del Grup
Socialista, l’esmena 3592.

professional,
Parlamentari
Parlamentari
Parlamentari

Al programa 421K, innovació educativa, s’hi han presentat
les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 3915. Del Grup Parlamentari Socialista, les
esmenes 3597, 3682, 3693.
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Al programa 422A, educació infantil i primària, s’hi han
presentat les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista números 4028, 4029 i 4030.
Al programa 422D, ensenyaments artístics, s’hi ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista número 3710.
Al programa 422F, educació permanent i a distància no
universitària, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista número 4012.
Al programa 422G, tecnologies de la informació i la
comunicació a l’àmbit escolar, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
número 3960. Del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes
3688, 3689, 3690, 3691 i 3692.
Al programa 423A, beques i ajuts, s’hi han presentat les
esmenes següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, la número 4217. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, l’esmena 3916. I del Grup Parlamentari Socialista,
l’esmena 3694.
Al programa 423B, serveis complementaris a l’ensenyament,
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, la 4224, 4223 i 4222. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 3943 i la 3917. I del
Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 3695 i la 3696.
Al programa 423C, suports i altres activitats escolars, s’hi
han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, la 3918. I del Grup Parlamentari
Socialista, la 3697.
I aquestes són totes. Per tant, per fer la defensa conjunta de
totes aquestes esmenes, en primer lloc, té la paraula, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Idò, efectivament, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds hem presentat un seguit d’esmenes per
entendre que els pressuposts plantejats des de la Conselleria
d’Educació i Cultura idò no responen en la seva totalitat al que
nosaltres entenem que són les necessitats bàsiques de la
societat, tenint en compte que els temes educatius són
elements fonamentals per al present i per al futur d’una
comunitat i per tant de la gent que hi habita. Entenem, en
general, que s’ha de destinar més pressupost, que s’ha
d’incrementar el pressupost dedicat a determinats programes,
que concretament són programes relacionats amb tot allò que
fa referència a l’educació infantil, per entendre que és una etapa
fonamental. Per altra banda, en actuacions en matèria
universitària, així com també en la formació professional amb
beques i ajuts, i en els serveis complementaris, per entendre
que són elements bàsics per millorar l’oferta de l’escola pública
i, per tant que l’escola pública esdevengui un element cabdal
per a l’educació dels infants i dels joves de la comunitat de les
Illes Balears.

En primer lloc i entrant ja al que són les nostres esmenes,
consideram, entrant al programa 4210, que els centres que en
aquest moment ja existeixen i que són Verge de la Salut i
Francesc de Borja Moll de Ciutadella, que són centres
d’educació infantil, nosaltres aquí hem presentat aquestes
esmenes perquè entenem que haurien de ser transferits a la
Conselleria d’Educació en lloc d’estar a la Conselleria de
Benestar Social, i entendre que aquesta etapa educativa es
contempla des del punt de vista d’un servei social. Nosaltres
entenem que l’educació infantil de 0 a 3 anys és una etapa
educativa molt important, precisament, i que requereix també,
evidentment, d’una sèrie de serveis que han d’adjuntar-se a
aquesta educació. I per tant, plantejam que ja que aquestes
dues escoletes ja existeixen, idò que siguin transferides a la
Conselleria d’Educació, perquè seria una bona fórmula per
començar a treballar de cara a una escola infantil més
estructurada, més organitzada i com a una etapa educativa
fonamental en la vida d’una persona i que la Conselleria
d’Educació s’implicàs clarament en què l’educació infantil fos
un tema fonamental -jo diria i afegiria que ara per ara és una
assignatura pendent, però que nosaltres entenem que ja hem de
començar a posar millores i sobretot a marcar pautes, i que amb
aquestes esmenes que nosaltres plantejam ja s’iniciaria un
procés, on s’entendria que aquesta etapa es considera una
etapa educativa.
Per altra banda, també, plantejam, al programa 421,
d’actuacions en matèria universitària, una sèrie d’esmenes, en
les quals bàsicament el que plantejam és la rehabilitació i
manteniment de la seu de la Universitat de les Illes Balears a
Menorca i l’ampliació de l’extensió universitària a Menorca. Al
nostre entendre, és necessari que la Universitat de les Illes
Balears tengui una adequació idònia a cada una de les illes, per
tal que cada vegada esdevengui un punt importantíssim perquè
els universitaris, en aquest cas de Menorca, però també
evidentment de les illes d’Eivissa i Formentera, idò es puguin
sentir més part i tenguin més facilitats a l’hora de poder rebre
una formació universitària i tenir contactes amb l’estructura
general de la Universitat de les Illes Balears.
Per una altra banda, també plantejam, respecte de
l’ordenació de la formació professional, entenem un element
clau la formació professional perquè és aquella part de
l’educació que dóna una cobertura molt àmplia a tot un sector
de la població que pot tenir una formació i un currículum
professional idoni, per poder després adquirir o accedir a un
lloc de feina amb unes condicions, diríem, idònies respecte al
coneixement bàsic de l’activitat laboral o professional que ha de
dur a terme. Entenem, per tant, que la formació professional
s’ha d’impulsar amb molta valentia; que s’ha de fer un
currículum que sigui idoni en el que són les activitats
econòmiques de les Illes Balears, fins i tot obrir nous nínxols de
formació professional per entendre que hem de pensar en un
present i en un futur bàsicament de nous currículums
professionals que vagin encaminats a temes més
mediambientals.
Però en aquest tema concret, el que nosaltres plantejam amb
les nostres esmenes és impulsar precisament el
desenvolupament per millorar les adaptacions curriculars,
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sobretot a través de l’Institut de Qualitat Professional, que ja
està diríem fet i, per tant, que entenem que se l’ha d’impulsar
perquè fa un treball absolutament necessari per tal de dur
endavant totes aquestes adaptacions curriculars i fer
l’adaptació corresponent perquè la formació professional sigui
una formació, com deim, no minoritària, sinó que pugui donar
cobertura a molta població jove, que requereix d’una formació
idònia.
Per una altra banda, també plantejam amb les nostres
esmenes, augmentar la dotació de beques i d’ajuts per a famílies
amb baixos ingressos. Entenem que és fonamental que aquest
programa tengui una cobertura important, tenint en compte que
hi ha tota una sèrie d’infants i joves i famílies que necessiten
aquestes ajudes per poder dur a terme estudis de nivell tant de
primària, com de secundària, com també evidentment després
universitari. I per tant, entenem que s’ha d’augmentar la dotació
d’aquestes beques i ajuts per a famílies.
I per altra banda, també plantejam que els serveis
complementaris són un element fonamental al nostre entendre,
perquè millorar les dotacions de menjadors i transport en els
centres educatius és millorar l’oferta de l’escola pública. I si se
milloren aquests serveis complementaris, que també vull dir que
són serveis educatius, perquè també s’educa a l’hora de dur a
terme una activitat de menjador, etcètera, idò és, per una banda,
donar resposta a una necessitat social que en aquest moment
existeix a les nostres, i millorar, per tant, l’oferta de l’escola
pública que, si féssim números, estic convençuda que veuríem
com si una escola pública disposa d’aquests serveis,
evidentment els pares i mares idò també duen més els seus fills
i filles a aquestes escoles públiques, en lloc d’escoles
concertades a escoles privades. I per tant, creim que hi ha
d’haver una aportació econòmica per millorar tots aquests
serveis complementaris.
Per altra banda i ja per finalitzar, dir que, en general, els
temes educatius requereixen d’una millora important, nosaltres
entenem que hi ha tota una sèrie d’elements que, a nivell
general, s’han posat als pressuposts generals de la comunitat,
del Govern, com són, per exemple, la televisió autonòmica, i
nosaltres en aquest cas el que hem fet són esmenes de
substitució d’aquestes quantitats que nosaltres entenem que
són molt elevades, perquè, en lloc de plantejar més una
televisió, no entrarem ara a debatre aquest tema, entenem que
una part important d’aquesta quantitat econòmica hauria d’anar
adreçada al que és millorar l’educació dels infants i dels joves
de les nostres illes, perquè entenem que és la manera millor
d’invertir els doblers per a una societat més culta i més
preparada. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Riudavets,
en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre Grup PSM-Entesa
Nacionalista ha presentat una esmena a la totalitat d’aquesta
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secció 13. La mantenim naturalment amb els mateixos termes
que l’hem formulada a l’espera d’un debat més profund a la
sessió plenària.
Només assenyalar amb dues pinzellades, que les
motivacions que ens fan mantenir aquesta esmena responen,
com ja vaig dir en el seu moment, que seguim considerant que
amb aquests pressuposts la Conselleria d’Educació i Cultura
renuncia, abdica dels tres objectius fonamentals que qualsevol
conselleria d’educació i cultura hauria de tenir: la millora
educativa, la promoció cultural i la normalització lingüística.
Cap d’aquests tres objectius són possibles de complir amb
aquests pressuposts.
Així mateix, el nostre grup ha presentat 64 esmenes parcials,
tant pel que fa referència a l’àmbit estrictament educatiu, com
a cultura i a política lingüística, ja en parlarem a un debat
posterior. Pas a referir-me a les esmenes parcials, concretament
referides a l’àmbit educatiu. La primera esmena la 4074 té com
a única finalitat que aquesta secció no es vegi afectada pel fons
de contingència. Ja en vam parlar ahir a un debat d’aquesta
mateixa comissió, de l’absurd que suposa que els pressuposts
de la Conselleria d’Educació s’hagin de retallar a principis de
gener en un 2%, quan ja s’ha fet palès que són insuficients per
cobrir els serveis necessaris i quan ja, des del propi Govern,
s’ha anunciat que s’hauria d’intentar renegociar a Madrid el
finançament d’aquesta competència perquè és totalment
insuficient. Llavors, és un absurd que es retalli el 2% amb
aquest fons de contingència a uns pressuposts que ja el mateix
Govern declara insuficients i que s’han de renegociar. Per tant,
amb aquesta esmena demanam que aquesta secció 13 no estigui
afectada pel fons de contingència.
Les esmenes següents, la 4013 i la 4015, postulen la creació
de dues noves partides que no apareixen en aquests
pressuposts, una referida a sortides escolars, que jo esper que
sigui acceptada per aquesta comissió i pel Partit Popular en
concret, ja que ahir mateix, en el plenari, el conseller d’Educació
i Cultura va dir explícitament que sí, que es comprometia a
donar suport a les sortides escolars. Esperem que les bones
intencions es concretin en votacions. L’altra nova partida que
demanam crear és una partida destinada exclusivament a
l’obertura de centres escolars en horari no lectiu, com a una
eina de conciliació entre la vida laboral i familiar i d’utilització
de les infraestructures escolars com a una eina d’ús social.
Les següents esmenes, fins a tretze, pretenen bàsicament
que la Conselleria d’Educació i Cultura es comprometi a una
sèrie de noves construccions escolars i millora de les ja
existents. N’és una llista exhaustiva, hi ha moltes més
necessitats de les que figuren dins aquestes esmenes; l’enorme
esforç que va fer l’anterior administració educativa, naturalment
no ho va poder solucionar tot, encara que sí que es va fer molt;
però, al nostre parer, és necessari que aquesta conselleria,
aquest nou Govern es comprometi a aquestes construccions
escolars. No ens val que ens remetin a una futura empresa
pública, a la qual nosaltres donam suport, perquè és necessària,
és una necessitat clara, però no ens val que es remeti a una
futura empresa pública perquè això suposa no comprometre’s
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a fer les necessitats peremptòries que en aquest mateix moment
són clarament dins la comunitat educativa de les nostres illes.
Podria citar que dins aquestes obres concretes, que
nosaltres consideram prioritàries, el nou col Alegi públic
d’Alaior, el centre d’educació infantil de Sant Climent, el centre
integral d’educació d’adults a Maó, això a Menorca. A
Mallorca, el colAlegi públic Es PilAlarí, la remodelació del colAlegi
públic de Can Pastilla, la remodelació integral de l’IES Na
Camela de Manacor, el nou institut de Portocristo i el nou
colAlegi públic de Binissalem. I a Eivissa, l’IES de Santa Eulàlia
des Riu, la remodelació del colAlegi públic de la Bodega de Vila,
la nova seu de la Delegació Territorial d’Educació i del Centre
de Professors i el nou centre públic des Canar. I a Formentera,
la remodelació del colAlegi públic del Pilar de la Mola. Són els
mínims necessaris, per als quals demanam un compromís
concret, amb afectació concreta de doblers, perquè no ho
podem ajornar a un futur previsible, però encara no solucionat,
d’una empresa pública sense un compromís concret dins
aquests pressuposts.
Tres obres més per a les quals demanam compromisos ferms
i no només declaracions de bones intencions, i nosaltres
consideram que la millor manera de comprometre’s és
econòmicament, és l’única manera que és difícil tornar enrera,
són les que afecten a les esmenes 4039, 4040 i 4041, que
demanam que el Govern, la Conselleria d’Educació es
comprometi a la reforma de Can Saura, li dic Can Saura al Palau
Saura de Ciutadella; el camp d’aprenentatge del Far de
Cavalleria i la participació a l’obra del Conservatori, a l’antic
edifici d’Alaior.
A l’esmena 4055 proposam un gran pla de millora i educació
de les instalAlacions esportives dels centres públics. Ara,
desgraciadament, són instalAlacions infrautilitzades, que creim
que poden ser naturalment d’ús social i entroncaria
perfectament amb l’ant erior esmena que havia parlat, de creació
d’una nova partida per a l’obertura de centres fora d’horari
escolar.
També, fent un petit bot en l’ordre de les esmenes, passam
a la 4014, on demanam el compromís concret, no sols pe r a
aules, damunt els diaris n’hem vistes, però volem compromisos
concrets en l’ampliació de l’extensió de la Universitat a Can
Salord a Alaior, Menorca. L’anterior Govern va comprar una
finca confrontant, va fer una inversió molt grossa, creim que
aquest Govern ha de seguir en la mateixa línia i ja adequar les
instalAlacions.
Deixam ja les obres i passem a una altra mena d’esmenes: la
3914; aquesta esmena fa referència al programa 421B, que són
transferències als consells insulars i a ajuntaments que abans
era dins el servei d’innovació i ara ha passat a ordenació.
Aquestes actuacions fan referència al Pla d’ordenació de
l’oferta educativa de 0 a 3 anys; mediadors culturals, que és
compartit amb benestar social i les aules externes per a alumnes
amb risc d’exclusió escolar. Són transferències que es fan a
ajuntaments i consells insulars per mantenir aquests serveis i
hem observat que hi ha hagut un retall de gairebé 300.000
euros, per tant, creim que fa perillar aquests serveis. I, en tot

cas, el que sí és absolutament impossible és créixer en el que és
una necessitat clara, tant de mediació cultural, tant de pla 0-3
d’extensió a l’oferta educativa com d’aules externes per a
alumnes amb risc d’exclusió escolar, que, o desapareixeran o
migraran moltíssim amb aquest retall pressupostari que
nosaltres volem solucionar.
Les esmenes següents: 3971 i 3972 fan referència a suport
concret a dos programes específics que es desenvolupen a
Menorca, que es desenvolupen amb gran èxit i que són
econòmicament finançats per ajuntaments i el Consell Insular
de Menorca, que ambdós no tenen competències directes sobre
el tema però li donen suport absolut: el programa d’espais
familiars i el programa d’educació infantil en el medi rural. Creim
que el Govern de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació,
s’ha d’implicar econòmicament amb aquesta oferta educativa
complementària, diferenciada i innovadora que es du a terme a
Menorca i que no pot estar a part de la Conselleria d’Educació.
L’esmena 3962 pretén mantenir la política de colAlaboració
amb els moviments de renovació pedagògica de les nostres
illes, que tenen una gran tradició, fan una feina immensa en
jornades, cursos, escoles d’estiu, tot tipus de formació, tot
tipus d’innovació educativa i que durant l’anterior
administració van tenir un conveni de colAlaboració, tant el de
Mallorca com el de Menorca, un conveni de colAlaboració amb
la conselleria que els permetia una sèrie de possibilitats que
s’haurien de mantenir. I per tant, voldríem afectar una partida
per mantenir aquesta colAlaboració amb el moviment de
renovació pedagògica.
L’esmena 4016 fa referència a la normalització lingüística als
centres educatius. La realitat sociolingüística dels nostres
centres, que ve donada per l’augment d’alumnes d’altres àmbits
lingüístics, fa necessari, acceptam que hi ha hagut un petitíssim
increment, de 2 milions concretament, esquifit al nostre parer
respecte del pressupost anterior, creim que és necessari un
increment major perquè la realitat sinó ens superarà amb escreix.
I per tant per fer una normalització lingüística als centres
educatius, amb la gran diversitat lingüística que ens hi trobam,
creim que és absolutament necessari augmentar la partida
pressupostària.
L’esmena 3961 fa referència als programes de garantia social
amb els ajuntaments. Creim que és una bona mesura que s’ha
posat en marxa i esperam que continuï i fa referència, en
colAlaboració amb els ajuntaments fer cursos d’iniciació
professional per a alumnes que han deixat el curs normal dels
seus estudis. I això permet que dins les poblacions s’eviti la
conflictivitat, es donin sortides professionals a aquest alumnat
i que hi hagi mà d’obra qualificada per al mercat laboral, tan
necessària.
La 3915 és especialment de les que més me preocupa a mi i
és que el servei d’innovació sofreix un retall, a part del que ja
s’ha llevat per dur a ordenació, que això no ho compt, de
315.959 euros. Aquest servei d’innovació du tots els programes
directament relacionats amb l’alumnat amb necessitats
educatives especials; ens preocupa absolutament que es retalli
aquest programa, ja que, des de la LOGSE es va iniciar tot un
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procés d’integració escolar i social de l’alumnat amb
necessitats educatives especials que, amb aquest retall, perilla.
Creim que és desafortunat aquest retall i per tant crec que és
molt adequada la nostra esmena i esperem que s’accepti.
Les esmenes següents, 4028, 4029 i 4030, esperem que hi
hagi acord i de fet és un tema que reconec que el Govern
anterior no va saber solucionar i esperem que aquest ho
solucioni, perquè no me cauen els anells per acceptar una cosa
que no ha funcionat com calia, i és la transferència de les
escoletes infantils Verge de la Salut d’aquí a Mallorca, Francesc
de Borja Moll i Magdalena Humbert que depenen, abans de
Benestar Social, ara de Presidència, si no ho tenc malentès, que
és transferència a educació. És cert que això s’hauria d’haver
fet no tan sols els quatre anys anteriors, sinó els vuit anteriors,
o els set anteriors, fa molts d’anys que està així; si és possible
fer-ho ara estarem tots d’acord i esper que aquesta esmena
s’accepti perquè, talment, vull dir creim que hi hauria acord
entre tots els partits.
La 4012 pretén simplement garantir amb més pressupost
l’oferta educativa per a persones adultes, que consideram que
cada vegada és més àmplia i més necessària, tant com a
formació permanent, com a formació reglada, formació
ocupacional.
La 3960, dotació informàtica als centres educatius. Aquesta
és especialment estranya. A la nostra esmena demanam que es
mantengui la inversió pròpia, la inversió de la conselleria que
en els anteriors exercicis s’havia fet, amb el programa
Xarxipèlag, concretament, de dotació informàtica dels centres
educatius. És cert que s’ha incorporat, al projecte inicial, perdó,
hi havia un retall de 154.000 euros; és cert que s’ha incorporat
una esmena del Partit Popular on s’augmenta la dotació, ja que
inclou el conveni firmat per l’anterior administració amb el
Ministeri d’Educació, Ciència i Esports per al programa red.es.
Però aquesta inclusió jo crec que és enganyadora, jo crec que
és fictícia o virtual; hem de tenir en compte que, segons aquest
conveni, el 40%, que també es pressuposta dins aquest
pressupost de la comunitat autònoma, és una aportació del
ministeri, però en espècie, amb ordinadors. Per tant, no crec que
sigui pressupostable dins aquests pressuposts, sinó que hauria
d’anar en tot cas a patrimoni. Però és que, a més a més, un 30%
d’aquestes quantitats són quantitats que en teoria han
d’aportar els centres concertats per entrar dins aquesta xarxa;
i per tant, en realitat, l’aportació d’aquesta esmena es redueix
un poc més de 200.000 euros. Per tant, cal mantenir la inversió
pròpia si volem de ver tenir una xarxa informàtica als centres.
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si no s’augmenta via pressupostària s’haurà d’augmentar via
deute o d’una altra manera, perquè és impossible que uns
centres educatius existents ara puguin funcionar amb menys
doblers dels que reben. Açò vol dir que cal incrementar la
dotació econòmica que reben amb doblers els centres, però
també amb mobiliari i amb material didàctic, que també és dins
aquesta partida.
Finalment, les dues darreres esmenes de la part estrictament
educativa, abans de passar a cultura i a política lingüística, són
la 3917 i la 3918 que fan referència a menjadors escolar, la
primera, que va ser un gran esforç de l’anterior administració
l’increment bastant espectacular en menjadors escolars, per
augmentar l’oferta complementària, per solucionar molts
problemes familiars i que veim que ha rebut un fre substancial
en aquests pressuposts. La 3918 fa referència al suport a les
EPIMES que es retalla en 2 milions de pessetes, sembla poc,
però tenint en compte l’increment de la vida és més. La
importància de les EPIMES crec que és palesa, les activitats
extraescolars que realitzen, la participació dels pares que
hauríem de fomentar tots, la mateixa formació de pares que duen
a terme, creim que s’ha de repensar i s’ha d’augmentar la
partida referida a suport a les EPIMES.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Calvo, en representació
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.
LA SRA. CALVO I SASTRE:
Gràcies, Sr. President. L’esmena a la totalitat que hem
presentat des del Grup Parlamentari Socialista queda defensada
en els seus termes i reservam l’argumentació també per a
plenari.

Intentaré ja acabar, la 3916 fa referència a augmentar els
ajuts a material escolar, que en aquests pressuposts simplement
es mantenen. Hi ha cada vegada més necessitats, més famílies
que necessiten un suport de l’administració perquè no poden
fer front a la despesa que suposa el material escolar. Creim que
mantenir és reduir, efectivament és reduir, per tant demanam un
increment d’aquesta partida.

Passant a les esmenes parcials, en primer lloc volem
comentar que totes aquestes esmenes en conjunt intenten
posar l’accent en aquelles qüestions que per a nosaltres són de
p rimer ordre a l’hora de fer una política educativa en aquesta
comunitat autònoma que veritablement vulgui fer front a les
necessitats reals, necessitats socioeducatives de les nostres
aules. Per això, hem presentat diverses esmenes que fan
referència, un conjunt important d’elles a les dotacions
d’infraestructures, al manteniment, però sobretot a la creació de
nous centres educatius, i a les quals em referiré immediatament
després, i també un conjunt d’esmenes que tenen a veure amb
diferents programes d’actuacions, per a nosaltres centrats,
sobretot, en la dimensió social, insistim, una vegada més, de la
tasca educativa, perquè entenem que hi ha importantíssims
programes de la Conselleria d’Educació que davallen en aquest
sentit i entenem que això pot posar en perill una atenció
adequada a les necessitats socioeducatives dels nostres nins
i nines i dels nostres joves.

L’esmena 3943 fa referència a la despesa del funcionament
dels centres educatius que aquests pressuposts retallen en
400.590 euros. Hem d’augmentar forçosament aquesta partida,

Dit això, començaré pel conjunt de les esmenes que fan
referència a la dotació d’infraestructures a la nostra comunitat
autònoma. Començaré per les esmenes que hem presentat
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compreses entre la 3671 i la 3681. Són totes esmenes que es
refereixen a la dotació d’infraestructures a l’illa d’Eivissa.
Entenem que és una illa que té unes deficiències notòries,
notablement notòries, valgui la redundància, i, per tant,
entenem -començant per la 3671- que és una prioritat la
construcció d’una escola oficial d’idiomes a Eivissa, la
construcció d’una escola d’adults a Eivissa, la construcció
d’un centre d’ensenyament secundari a Sant Antoni, la
construcció d’un centre de secundària a Eivissa, un altre a
Santa Eulàlia, un centre de primària a Cala de Bou, a Sant Josep,
el centre del colAlegi Vara de Rei a Sant Antoni, a la mateixa
ubicació, la construcció d’un colAlegi a Sant Jordi, Sant Josep,
Eivissa, el colAlegi de primària a l’Escandell, també a Eivissa, el
colAlegi de primària es Canar, a Santa Eulàlia, Eivissa, el colAlegi
Jesús a Santa Eulàlia, també a l’illa d’Eivissa.
Les esmenes compreses entre la 3848 i 3855 fan referència
també a la dotació d’infraestructures a diversos centres, en
aquest cas a l’illa de Mallorca, i posam l’accent sobretot en les
necessitats que nosaltres hem pogut detectar començant pel
centre de primària a Puigpunyent o la construcció d’un centre
al Port d’Andratx, la construcció d’un institut d’ensenyament
secundari a Bunyola, un altre centre d’ensenyament secundari
a Marratxí, dos centres, com a mínim marcant la primera
anualitat, també passa en altres casos, a Marratxí, un centre de
primària, si és possible, ja posats a demanar a través de
l’esmena, però creim que és una necessitats de primer ordre i
per això remarcam una primera anualitat a Sencelles, la
p ossibilitat d’establir dos primers cursos d’ESO, un centre
d’ensenyament de primària i de secundària a la barriada de So
Na Monda a Inca i l’ampliació del centre d’adults de les escoles
d’Artà.
Entenem que aquestes són, des del nostre punt de vista,
unes prioritats que s’han d’atendre i per això hem presentat
aquestes diverses esmenes d’afecció.
Dit això, presentam altres esmenes que tenen a veure, ho he
comentat abans, amb una sèrie de programes d’actuació.
Començam pel programa d’ordenació. Hi hem presentat dues
grans esmenes, una té a veure amb la dotació d’un milió
d’euros real, perquè ja existia una dotació en el programa
d’innovació i ordenació que s’ha traslladat, el Govern ha fet la
proposta de passar aquesta dotació d’innovació a ordenació
per al desplegament LOCE, però nosaltres entenem que aquest
desplegament LOCE, pel que fa a l’educació infantil, de 0 a 3
necessita d’una dotació d’un milió d’euros, i així ho hem
presentat, i aquesta esmena va acompanyada d’una altra encara
més gran que presentam perquè entenem que tota l’atenció
educativa de l’etapa 0 a 3 és una atenció que s’ha de liderar des
de la Conselleria d’Educació i Cultura i per això demanam que
la dotació dels 4 milions d’euros que existeixen per atendre
aquesta població, passin a educació, és l’esmena 3684.
Juntament amb això, presentam una altra esmena
d’increment i de garantia de la dotació pressupostària per al
moviment de renovació pedagògica de Menorca. I també
presentam tres esmenes més per a la dotació de la Universitat
de les Illes Balears per tal que pugui atendre les seves
necessitats. Sabem que existeix una esmena d’increment per

part del Grup Pop ular a la dotació pressupostària de la
Universitat de les Illes Balears, però nosaltres entenem que és
clarament insuficient i solAlicitam, doncs, una esmena molt
superior, de 4 milions d’euros per tal que la Universitat de les
Illes Balears pugui fer front als nous reptes educatius derivats
de la creació de nous estudis. Així mateix, entenem que en
aquests moments, els moments previs a la convergència
europea, la Universitat de les Illes Balears més que mai ha de
promoure i també el Govern balear a través de la seva política
universitària, promoure la mobilitat de l’alumnat entre
universitats de la Unió Europea, i per això demanam un
increment de la partida de beques als estudiants universitaris
i també volem garantir l’ampliació de l’extensió universitària de
Can Salord a Alaior, Menorca, com ja s’ha comentat en les
intervencions precedents, i en aquest sentit coincidim amb
aquestes esmenes.
Així mateix, entenem que la formació professional és una
necessitat de primer ordre en la nostra política educativa i
sobretot la capacitació dels professionals encarregats
d’aquesta formació, per això solAlicitam un increment també en
la dotació pressupostària del programa 421G, pel que fa al
foment de la formació, intercanvi i cursos del professorat de
formació professional.
Pel que fa al programa d’innovació, ens sembla
especialment preocupant la davallada pressupostària i per això
solAlicitam, primer, l’addició per a la creació d’un nou programa
per facilitar la plena integració escolar i social de l’alumnat i per
facilitar la creació de les aules extremes o l’atenció a les aules
extremes a l’ensenyament secundari, és l’esmena 3597, i
l’acompanyam d’una afectació, és a dir, de dedicar una part
d’aquesta partida pressupostària a atendre especialment les
poblacions de Llevant i Ponen de l’illa de Menorca.
També presentam una altra esmena al mateix programa 421K
d’innovació per incrementar les ajudes d’atenció a la diversitat
de l’alumnat i per a la disminució del risc d’abandonament del
sistema educatiu, que, com tots sabem, és una de les
problemàtiques que més afecta la nostra comunitat autònoma.
Presentam també una sèrie d’esmenes que tenen a veure
amb la dotació dels centres pel que fa als equipaments
informàtics i en presentam concretament cinc. La 3688 pretén
p romoure un increment, com a mínim igual a l’increment del 6%
que s’ha defensat des del Govern, que era l’increment total del
pressupost d’educació, doncs demanam això, un increment del
6% a la partida ja existent, i, a més a més, demanam que aquest
increment es distribueixi en un 70% en la dedicació dels
equipaments informàtics als centres públics, i un 30% als
centres concertats. I feim això perquè també hem presentat dues
esmenes d’afectació a la partida ja existent, referida a la dotació
d’equipaments per a processos d’informació en els centres
educatius on demanam a la 3692 que es doti una partida
pressupostària als centres públics determinada, una afectació,
i a la 3691 demanam que sigui el 30% per als centres concertats.
També demanam un increment de les beques i ajuts, per
suposat per atendre les famílies amb majors dificultats, creim
que aquesta dimensió social pateix un descens preocupant en
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la seva dotació pressupostària i de la mateixa manera també
solAlicitam un increment de les ajudes per als menjadors
escolars i per al transport, com és el cas de les esmenes 3695 i
3696, com també a l’esmena 3697 per incrementar les ajudes a
les associacions de pares i mares que, insistim, atenen gran part
dels nostres infants en aquesta comunitat autònoma en moltes
de les activitats que realitzen els centres.
Finalment, vull anomenar l’esmena 3710 que incrementa el
programa 422D i intenta crear un programa d’ajudes per a les
corporacions locals per als ensenyaments artístics. Vull
comentar també que en aquesta esmena en concret hi ha una
errada nostra, a l’hora d’elaborar l’esmena, on parla d’un
programa per a la millora dels arxius i que s’hauria d’eliminar i
quedaria com s’anomena a la segona línia “ajudes a
corporacions locals per a ensenyaments artístics”.
Gràcies.
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i explicada, i açò no ajuda el Grup Popular a poder tenir una
visió realment precisa del que realment volen plantejar els
diferents grups.
Per altra banda, alguna de les esmenes no pot ser admesa,
entenem nosaltres, d’acord amb l’article 134.1 del Reglament del
Parlament, que ho diu molt clar, les esmenes que es plantegen
suposarien un desajust de les diferents partides. I, per altra
banda, alguns dels programes d’on agafen vostès les baixes per
incorporar-les a les altes on creuen convenient, implicaria també
perjudicar, entenem nosaltres, programes de seccions molt
important també per al Govern de les Illes Balears.
Amb açò els vull dir que la idea del Govern, com no pot ser
d’altra manera, és que ha presentat un pressupost global,
precisament perquè té una idea global de quins són els
diferents problemes, quina és la realitat de les nostres illes i,
amb aquest projecte el que s’intenta és aproximar-se a donar
solucions globals, com dic, a aquesta realitat.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra. Pel Grup Popular té
la paraula el Sr. Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Usarem, des del Grup Popular, aquest
torn, primer per explicar la nostra postura respecte de les
esmenes presentades pels grups de l’oposició i per plantejar,
també, d’una forma molt resumida i breu les diverses esmenes
que ha presentat el Grup Popular.
La veritat, senyores i senyors diputats, és que hem mirat i
hem estudiat amb molta atenció i deteniment les diverses
esmenes que han presentat els partits de l’oposició, i la veritat
és que els he de dir que coincidim en la major part, fins al punt
que els he de dir, com saben ja vostès perfectament, la majoria
dels continguts i propostes que plantegen a través de les seves
esmenes, vénen perfectament assumides als diferents
programes que el Govern de les Illes Balears presenta als
pressuposts. Els he d’anunciar, per tant, que rebutjarem i
votarem en contra de totes les esmenes que presenten, i
m’hauran de permetre de qualque forma que en la meva
resposta faci una contestació genèrica als diferents
plantejaments i arguments que han presentat els portaveus que
m’han precedit en la paraula. Els volia dir, però, de qualque
forma, quines són les raons principals i bàsiques per les quals
el Partit Popular votarà en contra d’aquestes esmenes. La
primera i principal ja l’he anunciada al principi, la majoria vénen
assumides ja als programes de la conselleria i en aquells casos
on s’ha detectat un desajust a les diferents partides, el Partit
Popular presenta les esmenes corresponents, amb la qual cosa,
entenem nosaltres, que el pressupost de la Conselleria
d’Educació, de la secció 13 queda perfectament compensat.
He de dir-los també, almenys per l’experiència que tenc ja de
18 anys dins aquesta casa, que tot i agrair les explicacions,
detallades algunes, unes altres no tant, de les esmenes dels
diferents portaveus, almenys en els textos que acompanyen les
diferents esmenes, la motivació ve realment molt poc detallada

Vull comentar també quest enorme grup d’esmenes per a la
const rucció i millora de centres escolars i educatius que tant el
PSM-Entesa Nacionalista i el PSOE han presentat. Nosaltres
tenim una resposta genèrica per a aquesta qüestió, entenem
que ha de ser el mapa escolar l’instrument que de qualque
forma reguli i prioritzi quines són les diferents prioritats quant
a la intervenció i la millora amb les obres o amb el plantejament
de les noves construccions en els centres educatius escolars
de les nostres illes. No puc fer més que una petita menció a un
dels que més m’ha estranyat, no?, en el sentit que, per exemple,
es proposa una esmena per a la construcció de l’escola de Sant
Climent, de la nova escoleta de Sant Climent, quan realment fa
almenys quatre anys i segurament seran més, que estam
p endents que l’Ajuntament de Maó solucioni el tema dels
solars, sembla ser que ja va per bon camí aquesta cessió i
sembla ser que finalment el Govern del Partit Popular podrà
desembussà aquest projecte que, com dic, feia estona que
estava enredat.
Faré esment també a algunes de les esmenes particulars. Pel
que fa a sortides escolars, obertura dels centres en horari no
lectiu on hi ha fet incidència el portaveu del Partit Nacionalista,
bé, els he de dir que, com sap perfectament, en diferents
ocasions en aquesta comissió, s’han debatut i tractat els temes
que es plantegen i la veritat és que han quedat ben clares les
p ostures del Grup Popular al respecte i pot estar segur que
tendran la sortida corresponent i adient en funció de les
necessitats i disponibilitats pressupostàries de què es pugui
disposar.
A la proposta d’Esquerra Unida sobre la transferència, i del
PSM també, per cert, a la Conselleria d’Educació de les
escoletes Magdalena Humbert, Borja Moll i Verge Santa Maria,
si no ho record malament, bé de qualque manera el portaveu del
PSM ha fet aquesta lectura real, de quina era la situació.
L’anterior govern va ser incapaç de dur a terme açò que vostès
proposen a les seves esmenes. Jo vull agrair en nom del Grup
Popular la confiança que ens tenen respecte de la capacitat de
maniobra i de gestió que té el Govern del Partit Popular, el que
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passa és que almenys els demanaria el mateix tempo i les
mateixes condicions que vostès van tenir per no fer-ho.

cometes, plantejades a través de les esmenes dels diferents
grups polítics.

El portaveu del PSM ha dit -i permetin-me que vagi un poc
enrera- a la seva esmena a la totalitat que es defensarà al
plenari, però ha dit que, i ja ho va dir a la presentació dels
pressuposts, que la Conselleria d’Educació renuncia als seus
tres objectius: millora de la promoció cultura, política lingüística
i educació. Jo li vull dir que el Govern de les Illes Balears
renuncia a la despesa sup èrflua, al malbaratament i a contractar
auxiliars administratius a Perpinyà, és a açò a què renunciam,
no a altra cosa. I m’haurà de permetre la broma, però és que,
clar, arriba un punt en què a base de repetir tòpics, evidentment
el nostre grup ha de dir la seva en un to de broma, no?

Vull fer també un repàs a les diferents esmenes del Grup
Parlamentari Popular, on intentam, com he dit abans, compensar
aquests petits desequilibris que hem detectat en el decurs de la
tramitació dels pressuposts.

Respecte del fons de contingència, a l’esmena 4074 on diu
que la finalitat de la secció 13 no es pugui veure afectada pel
2%, nosaltres entenem que és necessari que a la formació de
l’esmentat fons hi concorrin els recursos de totes les seccions.
Per altra banda, li he de dir que el fons no es quedarà fins a
l’entrada en vigor dels pressuposts i serà en la seva execució
quan (...) la seva aplicació. Una resposta molt semblant, com
haurà pogut deduir, d’altres esmenes plantejades a altres
seccions.
Ens ha sorprès també que el Grup Socialista plantegés a
través de la seva esmena 3709 un programa, ja ho ha esmenat
in voce la portaveu, però el contingut i el fons continua sent el
mateix, un programa per a la creació del programa d’arts
escèniques. Jo entenc que la diputada no era diputada a
l’anterior legislatura, però precisament aquest programa va ser
molt discutit per part del Grup Parlamentari Popular perquè
precisament el que feia el Govern de les Illes Balears era
afavorir, entenem nosaltres, d’una forma que quedaven
descompensades les Illes, un determinat programa, un
determinat ajuntament, amb la dotació per a un teatre. Nosaltres
defensàvem era que o la majoria dels teatres que tenguessin el
nivell del teatre per al qual s’havia fet aquest programa, quasi
en exclusivitat, tenguessin les mateixes opcions per poder optar
a les diferents partides o que es llevés aquest programa; i açò
és el que ha fet el Govern. Per tant, ens sorprèn un poc aquesta
postura i voldríem saber si és que el Partit Socialista manté la
postura que es va mantenir a l’anterior legislatura.
Hi ha una esmena plantejada pel PSM que també ens ha
sorprès, respecte de les obres de Can Saura. D’alguna forma es
reconeix implícitament que la previsió pressupostària plantejada
per l’anterior equip de govern no està assegurada perquè, si no,
no acabam d’entendre que se’ns plantegi ara que en
pressuposts de la Conselleria d’Educació es financiïn unes
obres que en teoria hauria d’haver finançat en la seva totalitat
amb doblers de la mal anomenada ecotaxa. Per tant, queda dita
la nostra reflexió del que nosaltres entenem que és una
incoherència al respecte.
M ’han de permetre, els diputats, que hagi fet un petit esbós
sobre els principals plantejaments particulars quant a les
esmenes, he intentat incidir en aquelles qüestions que més
m’han xocat i que al nostre entendre suposen projectes que ja
està fent el Govern o, com ja he dit, incoherència, entre

Amb l’esmena 4254 volem habilitar els recursos necessaris
per garantir, sense solució de continuïtat ni perjudici de les
obres que es troben en execució, el trànsit a la nova forma de
gestió plantejada pel Govern de les Illes Balears a través
d’aquesta empresa pública.
A través de l’esmena 4257 volem dotar de recursos
necessaris per posar en marxa la Universitat oberta de majors,
un programa de molt èxit per atendre les inquietuds culturals i
de coneixements de la gent major de les nostres illes.
Amb l’esmena 4259 volem garantir el pagament
d’obligacions derivades d’inversions amb caràcter plurianual
dutes a terme per part de la Universitat.
(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Gornés, les esmenes del Partit Popular ja han estat
incorporades en fase de ponència.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Ah, perdó, no em toca defensar-les, idò? No ho sabia,
deman disculpes. Estava mal informat al respecte.
En definitiva, idò, vaig acabant, dir-los que, en termes
generals, coincidim en la majoria d’apreciacions cap a la
importància que té la secció 13, la Conselleria d’Educació i
Cultura, dins la política general del Govern de les Illes Balears,
amb molts d’aspectes és més una qüestió de forma que no fons
en què no estam d'acord i, en tot cas, entenc que tots els grups
polítics veuen que aquesta secció té un interès estratègic de
primer ordre per a la nostra comunitat autònoma. En tot cas, en
el torn de rèplica, podríem incidir en algun dels aspectes que
inevitablement m’hauré deixat per dir.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de rèplica, la Sra. Rosselló vol fer ús de la paraula?
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Molt breument. Vull insistir una mica en el que he dit
anteriorment, quan he explicat les nostres esmenes. Nosaltres
entenem que si realment hi ha una intenció per part del Govern
de les Illes Balears de dur endavant una educació per a tots i
totes, a l’abast de tothom i, per tant, tenir les escoles, els
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instituts, tot allò que fa referència a educar de la manera més
idònia, entenem que s’haurien d’admetre esmenes que
nosaltres plantejam que van exclusivament en benefici del que
ja he dit abans, que és l’element fonamental, l’educació dels
infants i dels joves d’aquesta comunitat.
Aquests pressuposts deixen molts de temes que quedaran
en l’aire, sobretot -i hi vull insistir- els temes de menjador,
transport, tots els serveis complementaris que poden fer
possible que realment l’escola pública tengui una oferta similar,
fins i tot per què no millor que l’escola concertada i privada i,
per tant, que hi pugui haver una oferta idònia per a totes les
persones, fins i tot per a aquelles que no poden accedir a altres
tipus d’escoles. Crec que això s’hauria de contemplar per part
del Govern i del Grup Parlamentari Popular, però almenys que
quedi aquest plantejament a l’acta.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Només unes pinzellades per replicar
la intervenció que ha estat, sens dubte, correcta i afable del
portaveu del Partit Popular. M’ha cridat l’atenció que digués
que la majoria d’esmenes no s’acceptaven perquè estaven ja
assumides dins la mateixa estructura dels pressuposts,
naturalment, és que l’estructura dels pressuposts no ha
canviat, el que nosaltres demanam és increment a les partides.
Jo naturalment no crec que vostès, ni ara ni mai, eliminin una
sèrie de partides pressupostàries que són absolutament
necessàries, i crec que en açò coincidim. El que nosaltres
demanam és un increment perquè consideram que la dotació, la
despesa que vostès hi posen és insuficient.
Ara bé, per altra part, també demanam una sèrie de punts
diferents, aspectes diferents que vostès no tenen en compte,
les dues partides noves que li he assenyalat, d’obertura dels
centres en horari no lectiu i de sortides escolars, aquestes no
estan assumides ni molt menys i tampoc el suport als
programes educatius d’espais familiars i d’educació infantil en
el medi rural.
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escolar de les Illes, de Menorca, no es va completar tot però
gairebé sí. Si vostès fan el mapa escolar de la seva
administració, d’aquests quatre anys que vénen després jo crec
que no hi haurà ni una sola de les obres que jo li he posat com
a peremptòries que no li aparegui perquè ja va aparèixer a
l’anterior. Ja li he de dit abans que no fèiem un llistat de les
obres necessàries, fèiem un llistat de les obres absolutament
prioritàries, i demanàvem un compromís. Esper que encara que
no sigui directament amb aquests pressupostos assumeixin el
compromís i no esperin a fer un estudi del mapa escolar, que ja
n’hi ha un de fet, i cregui’m que aquestes obres són
absolutament necessàries.
Jo he sentit massa vegades a la seva intervenció que es
farà, tindrà sortida en un futur, s’executarà... La veritat és que
les bones intencions, les bones paraules són d’agrair però no
són compromisos, que és el que nosaltres volíem, compromisos
ferms i més ferms que la dotació pressupostària no n’hi ha.
I finalment una pinzellada també en to divertit sobre allò de
Can Saura. Naturalment que si hi hagués ecotaxa no
demanaríem que la Conselleria d’Educació i Cultura pagués les
obres d’aquest futur centre cultural; en el meu punt de vista
hauria de ser, naturalment, l’ecotaxa. Vostès se l’han carregada;
llavors de qualque banda s’han de treure els doblers per fer
aquesta inversió.
Gràcies, ja està.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Calvo té la paraula en
representació del Grup Parlamentari Socialista.
LA SRA. CALVO I SASTRE:

Se’ns ha queixat vostè que per fer aquestes esmenes
causaven baixes a altres partides. Naturalment, és que no hi ha
altra manera, és una qüestió de prioritats, per a nosaltres, sens
dubte, és prioritària l’educació, molt més prioritària, per
exemple, que la policia turística, que no la veim, que potser és
necessària però és competència del Govern central, i, per tant,
és una de les partides que per a nosaltres poden causar baixa.
És a tall d’exemple, és una qüestió de prioritats. Per a nosaltres
l’educació és sempre prioritària davant altres aventures
polítiques com pot ser aquesta, a tall d’exemple, de la policia
turística.

Gràcies, Sr. President. Jo, recollint el to divertit de la darrera
intervenció del portaveu que m’ha precedit, continuaré amb el
to divertit i també comentaré que, en la meva condició de
diputada novella, el primer que vaig fer quan vaig saber que
havia de participar de manera molt activa en el debat dels
pressuposts pel que fa a la partida corresponent a la secció 13
va ser, òbviament, com ha de fer qualsevol persona
responsable que vulgui fer la feina ben feta, anar a mirar, i a
revisar, i a analitzar, i a estudiar les esmenes que s’havien
presentat durant la legislatura anterior, sobretot perquè era la
que tenia més a prop i perquè també -per què no dir-hom’interessava veure quin era el plantejament del Grup
Parlamentari del Partit Popular en temes educatius quan es
governava des del pacte de progrés, i quan vaig anar a analitzar
això va ser quan vaig poder aconseguir un model per fer les
motivacions d’una determinada manera i no d’una altra, perquè
vaig pensar que era una bona forma de fomentar en un sentit
socràtic el diàleg a les comissions com a via de debat polític,
que jo crec que en el fons és això. Insistesc en el to divertit.

Ha parlat també del mapa escolar. Vostès també en fan un,
com va fer l’anterior administració, que va fer el primer mapa

Seguint amb el to divertit també volia comentar, potser, que
la meva condició com a diputada novella em té una mica

354

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 fascicle 3 / 10 de desembre del 2003

despistada, cosa que tampoc no m’estranyaria, però em
semblava que el programa d’arts escèniques o l’esmena
corresponent al programa d’arts escèniques, que corresponia
al 455B, si jo no vaig equivocada, em pensava que formava part
del segon conjunt d’esmenes del segon debat. Per ventura
anava equivocada i corresponia a Cultura. En tot cas ho puc
comentar després si és així.
Dit això i ja deixant el to més divertit, però no per això
tampoc no passarem a un to que no ho sigui, jo també vull
comentar que el tema del mapa escolar efectivament és una eina
bàsica per poder fer una priorització quant a les inversions per
al tema d’infraestructures. Ara bé, també som, com s’ha
comentat ara mateix, dels convençuts que les prioritats que
nosaltres hem establert a les nostres esmenes d’afecció són
efectivament prioritats, i entenem, per això ho hem manifestat
com a primeres anualitats, que són tendències d’inversió i que
creim que són centres, són realitats educatives que necessiten
una inversió prioritària, i lamentam que cap d’elles hagi pogut
ser recollida com a necessitat o com a prioritat, perdó, en la
política educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura.
A més a més creim que plantejam moltes esmenes on es
recull, jo he fet una menció específica al cas de les esmenes que
feien referència als equips informàtics, a la dotació dels centres
quant als equipaments informàtics, però des del Grup
Parlamentari Socialista hem presentat en molts de casos
esmenes que suposen un increment simplement equivalent al
discurs que s’ha mantingut des del Govern en inversió en
educació. S’ha comentat en aquesta mateixa sala, en la
compareixença del conseller i també s’ha difós així als mitjans
de comunicació, i jo crec que és important que la ciutadania
també en prengui consciència, que el pressupost d’educació
s’ha incrementat en un 6%. Nosaltres enteníem que aquest
increment del 6% era un bon criteri per aplicar-lo a totes
aquelles partides que s’havien reduït, per tant les hem
equilibrades i els hem afegit el 6%, o en aquelles que s’havien
mantingut talment i per això han sorgit diferents xifres que
veieu a les esmenes i que fan referència sobretot a aquells
programes d’intervenció, una referida a la utilització o a la
dotació dels centres per a equipaments informàtics, però també
al programa d’innovació i al programa d’atenció a la diversitat,
als programes de menjadors i transport, que formen part de les
polítiques d’ajuts a les famílies.
Crec que en cap cas no suposava un increment desmesurat,
creim que és un increment coherent i fins i tot congruent amb
els criteris que s’han defensat des de la mateixa conselleria
d’Educació i Cultura, i nosaltres volíem ser equànimes en
aquest sentit. Pensàvem que a més a més era una manera
raonable i racional de plantejar les esmenes i amb això teníem
l’esperança, mitigada ara, que se’n reculli alguna.
Res més. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Gornés,
representació del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

en

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè, bé, tampoc no
es tracta de repetir arguments ja exposats. Nosaltres insistim en
el fet que la previsió pressupostària que fa el Govern sobre els
pressupostos és la correcta, i entenem nosaltres que el que s’ha
fet amb aquelles partides que no complien els objectius que
nosaltres entenem que..., per als quals estaven destinades, idò
s’han fet aquests reajustaments per tal de donar compliment
realment als compromisos i al programa de govern del Partit
Popular.
Jo entenc que el diputat portaveu del PSM vulgui
compromís per escrit en forma d’esmena i en forma de duros,
que quedin plasmats, no?, però de qualsevol forma nosaltres
donam molta importància també i tota la credibilitat a la paraula
del Govern i del conseller en aquest cas, i entenem que si el
conseller es compromet i diu una cosa és perquè té tota la
intenció de complir-la i estam segurs que posarà els mitjans
tècnics i humans per dur-la a terme.
De qualsevol forma el diputat em reconeix, idò, que el
projecte de Can Saura estava infradotat i que amb aquesta
esmena el que pretenia era acabar d’arrodonir un projecte que
entenem nosaltres que quedam amb aquesta preocupació de si
es podrà dur a terme la seva execució final amb els doblers que
originalment havia previst el pacte d’esquerres.
I ja per acabar, la diputada del Partit Socialista; està bé, és
un exercici molt saludable que tots hem fet, evidentment, veure
quines eren els antecedents amb els qual un ha de comptar per
tal de fer algun tipus de plantejaments. Jo el que li deia és que
hi ha una diferència substancial entre l’exposició de motius i les
explicacions de les esmenes del Partit Popular respecte a les
esmenes que plantegen els grups que donen suport a
l’oposició, i ho dic amb tota cordialitat i no té més importància
que aquesta.
Nosaltres entenem que, de qualsevol forma i per concloure,
si un grup polític presenta una sèrie d’esmenes per augmentar
determinades partides, entenem nosaltres que de qualque forma
s’haurien de motivar un poquet més en base a què, per què
demanen més partides. No ens basta que es consideri de major
importància un determinat programa respecte a un altre, sinó
que de qualque forma entenem que és important que la
motivació tengui fonament.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Acabat, per tant, el debat d’aquestes esmenes, passam al
debat número 7, de globalitat, amb l’agrupació de les esmenes
presentades als programes de cultura 452A, 452B, 453A, 455A
i 455B, i que són, al programa 452A, arxius, s’hi han presentat
les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista les números 3941 i 3942; del Grup Parlamentari
Socialista l’esmena 3700. Al programa 452B, biblioteques, s’hi
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han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds les esmenes 4220 i 4221; del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les números 3944, 4072,
3701 i 3702. Al programa 453A, museus, s’hi han presentat les
esmenes següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds la número 4214; del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista les esmenes números 3947, 3946, 3948, 3949, 3951
i 3945; del Grup Parlamentari Socialista les esmenes 3703, 3704,
3705 i 3706.
Al programa 455A, promoció, difusió i serveis de cultura,
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista les esmenes números 3954, 3952 i
3953; del Grup Parlamentari Socialista les esmenes 3707, 3711,
3590, 3708, 3591, 3712 i 3589. Al programa 455B, planificació
lingüística i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears, s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds les esmenes números
4218 i 4219; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les
esmenes 3955, 3956, 3957, 4048, 4049, 4052, 4053, 3958, 4050,
4051, 3959, 4047 i 4054; i del Grup Parlamentari Socialista
l’esmena 3698.
Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, respecte al debat d’allò que fa referència a la cultura,
nosaltres diríem a nivell global que veim una baixada important
en tota una sèrie d’elements que a nosaltres, en primer lloc, ens
preocupa, i en segon no entenem gaire bé per què s’ha produït.
En primer lloc, pel que fa referència a tot allò que suposa la
planificació lingüística i la normalització lingüística, nosaltres
creim que aquest és un element fonamental i veim com hi ha
una baixada importantíssima que ja vàrem esmentar a la
comissió pertinent, i per tant plantejam una sèrie d’esmenes, així
com també veim que hi ha hagut una baixada respecte a tot el
que fa referència al manteniment i a la millora del nostre
patrimoni cultural fonamental, que són des dels museus, des de
les biblioteques, que nosaltres entenem que és un element
bàsic per incitar la lectura, per tenir, a més, una bona xarxa de
biblioteques a les nostres illes, i per tant ens preocupa molt que
els aspectes culturals estiguin minvats i que, sobretot, la
cultura pròpia de les Illes, la cultura catalana, que és la nostra,
evidentment es vegi realment minvada en tota una sèrie
d’aspectes, i per això presentam esmenes, per intentar redreçar
aquest pressupost.
Concretament al programa 452B, de biblioteques, nosaltres
presentam una esmena d’addició pel que fa a entendre que seria
important una transferència al Consell de Menorca per millorar
la gestió de la biblioteca pública de Maó. Creim que s’han de
potenciar les biblioteques i sobretot a les distintes illes, tenint
en compte a vegades les dificultats que hi pot haver, i sobretot
perquè és una biblioteca pública, la qual cosa fa que tengui un
valor afegit i que la mateixa administració hagi de tenir com a
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mostra que les seves biblioteques o les gestionades per
l’Administració tenen no només un bon funcionament sinó que
són un font, com dic, d’addicció a la lectura i sobretot que, per
tant, pugui donar moltes opcions diverses.
Per altra banda en el programa 453A, de museus, presentam
esmenes de substitució per tal de millorar les inversions en el
recinte del Puig dels Molins, inversions que al nostre entendre
són necessàries per tal de mantenir i millorar els béns de
patrimoni històric, artístic i cultural del museu monogràfic del
Puig dels Molins, i en aquest sentit ens preocupa, com dic, la
davallada que hi ha pogut haver respecte a això, així com també
a altres museus als quals no presentam esmenes.
I per altra banda allà on sí feim una important substitució
envers el que seria pressupostos o actuacions que nosaltres
entenem com a innecessàries que durà a terme el Govern de les
Illes Balears, les veim senzillament com a grans esdeveniments,
d’alguna manera, però que això va en detriment de fomentar
sobretot la nostra cultura pròpia, idò faríem i plantejaríem una
esmena de substitució que anàs sobretot al programa 455B, de
planificació lingüística i normalització, per tal de fomentar la
llengua catalana per ampliar el seu ús i el seu coneixement, i
també el manteniment de Som Ràdio com a canal cultural de les
Illes Balears i, si hi ha algun problema, idò evidentment arreglarlo, però evidentment creim que s’ha de mantenir aquesta ràdio,
que suposa per primera vegada una ràdio que fa una emissió de
música i cultura pròpia de les Illes Balears que entenem com a
fonamental, i per tant no veim gens clara la seva desaparició.
I per altra banda també esmenes que van clarament a
fomentar el pla de suport a programes d’entitats socials per al
foment de l’ús de la llengua catalana, com el COFUC, perquè al
nostre entendre això és una manera no només de donar
importància a la nostra cultura pròpia, a la nostra llengua
pròpia, sinó també de mantenir relacions amb entitats socials
que el que fan precisament és treballar perquè la llengua
catalana tengui el seu espai dins tot el que és la diversitat
lingüística i cultural del món en què vivim i sobretot a l’Europa
en què vivim, i creim que hem d’anar a fer un gran esforç per
continuar amb aquests programes, i no només continuar sinó
donar-li encara més importància.
Per tant plantejam aquestes esmenes, les plantejam, com dic,
majoritàriament de substitució, i també tornam a parlar del fet
que hi ha aspectes que el Partit Popular i el Govern actual volen
dur a terme, com és la televisió autonòmica, i nosaltres entenem
que una part important d’aquesta despesa podria anar a
mantenir algunes qüestions que ja existien respecte a
biblioteques, museus i normalització lingüística, i millorar-les,
que això és la millor manera de fer una cultura i mantenir una
cultura pròpia de les nostres illes.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Riudavets té la paraula en nom
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé, amb aquest seguit d’esmenes
parcials que el nostre grup ha presentat pretenem senzillament
corregir el que nosaltres entenem que és un despropòsit.
Aquests pressupostos suposen un greu retrocés en tot el que
fa referència a promoció i difusió de la nostra llengua, així com
en política lingüística.
Els retalls que inicialment havien patit tant la política
cultural com la lingüística, un 27% en el primer cas i un 33% en
l’altre, no s’han corregit. El Partit Popular ha volgut rectificar i
s’ha autoesmenat per incorporar alguns increments en aquests
àmbits. Benvinguts siguin des del nostre punt de vista, però la
veritat és que ni rectificant han encertat, i les despeses
pressupostades no basten, no compleixen ni els mínims
necessaris. Per açò el manteniment de les nostres esmenes.
Així tota una sèrie d’esmenes que fan referència als serveis
bàsics de qualsevol societat, serveis bàsics culturals de
qualsevol societat, com són arxius, biblioteques i museus. No
són eines aquestes de promoció exterior, no són eines a
vegades de difusió, a vegades són eines callades i silencioses,
però certament són les eines bàsiques que qualsevol cultura
promociona, intenta que vagin a més i sens dubte no retallen
els pressupostos que les fan possibles. En aquest sentit hem
presentat les esmenes 3941 i 3942, que pretenen mantenir els
serveis amb una certa dignitat de l’Arxiu del Regne de Mallorca.
El mateix pel que fa a l’esmena 4072, referent a la biblioteca
pública de Maó, perdó, la de Palma, i la 3944, la biblioteca
pública de Maó.
Amb la 3946 pretenem també mantenir uns serveis racionals
a la Llonja. No es redueixen en aquest cas els pressupostos del
Partit Popular però no s’augmenten. Per tant, efectivament, en
realitat és una disminució. Les esmenes 3947 i 3948 intenten que
el Museu de Mallorca garanteixi els serveis que presta
actualment, sense una mancança que ens temem que sigui la
tònica que arriba al final. El Museu de Menorca la 3949, esmena
que intenta exactament el mateix, i la 3951 referent al Museu del
Puig dels Molins.
La 3945 fa referència a un increment en la dotació
pressupostària de transferències als consorcis en què participa
el Govern de les Illes Balears. Que jo tengui entès és el consorci
del Castell de Sant Felip, el consorci de Sant Carles i l’aula del
Teatre del Mar. Jo consider que es fa una bona feina en aquests
camps i la retallada de més de 300.000 euros no augura res bo
quant a la colAlaboració amb aquests consorcis per continuar
endavant amb la tasca que estan duent.
Quant a (...), sempre seguim dins cultura, ens preocupa
moltíssim la disminució, malgrat s’hagi intentat corregir però no
a bastament, la disminució en tot el que fa referència a
polítiques de promoció cultural, promoció cultural que, quan és
exterior o entre illes, és competència exclusiva del Govern de les
Illes Balears; els consells insulars tenen la competència quant
a cultura interior. Per tant és fonamental com a projecció exterior
de la cultura d’un poble, el poble de les Illes Balears, que no
pot patir retallades d’un pressupost que no pot ser cada

vegada més migrat. Tots els circuits de teatre a l’exterior,
d’obres musicals, tota l’assistència a fires, mostres, exposicions
creim que si s’han de mantenir amb aquestes pressupostos
perillen.
Si entram en tot el que fa referència a política lingüística la
situació no millora ni molt manco, en tot cas s’agreuja.
L’autoesmena del Partit Popular, la rectificació del Partit
Popular, incrementa el pressupost en política lingüística en
200.000 euros quan el retall global és d’1.500.000; és certament
només una millora cosmètica per dir que, home, alguna cosa
s’ha corregit, però és tan mínima que ni tan sols n’hi ha per fer
menció. Així que des del nostre grup hem presentat una sèrie
d’esmenes a fi de garantir el procés de normalització lingüística.
Que quedi clar que és el procés que el PSM desitja i que el
volem garantir, però que també és el procés que la Llei de
normalització lingüística obliga a tots.
Així, les esmenes 3954 i 3955 pretenen el manteniment del
treball de normalització lingüística fet pel COFUC, pel Consorci
per al Foment de la llengua catalana, que és una feina que
nosaltres consideram necessària i bona feina, i ben feta. Supòs
que ara em tornarà sortir aquesta alAlota de Perpinyà però m’és
igual; de l’anècdota no en podem fer categoria. Sabem que en
el Partit Popular no els agrada la feina feta pel COFUC, però
facin-ne una altra, tenen tot el dret i tot el deure de poder-ne
una altra, però no retallin els pressupostos, destinin els doblers
a normalització lingüística i no a altres coses. El COFUC feia
feina amb centres d’autoaprenentatge, amb assessoria
lingüística, amb cursos per a estrangers, amb cinema en català,
amb banc de dades en català, amb encontre d’audiovisuals,
amb català a Internet, etc., etc., etc. Si no els agrada això que
feia, facin amb els mateixos doblers una altra cosa, però que
sigui adreçada a normalització lingüística.
Les esmenes 3958 i 3957 també són esmenes genèriques que
demanen el manteniment dels pressupostos en normalització
lingüística, no fixen finalitats. Creim certament que cada govern
pot marcar les seves directrius, però si no hi ha pressupost no
hi ha feina feta ni tan sols no hi ha directrius.
L’esmena 3956 aquesta ja sí que concreta demanant que
s’afecti partida per al suport a la normalització lingüística a les
administracions locals; moltes vegades els ajuntaments tenen
dificultats en aquest sentit, des dels consells insulars se’ls
dóna suport, però no estaria de més que el Govern de les Illes
Balears s’hi impliqués directament i ho veim difícil amb aquesta
retallada substancial que ha tingut la Direcció General de
Política Lingüística.
L’esmena 4048 afecta el manteniment dels ajuts a la retolació
en llengua catalana. És fonamental per a tota la normalitat d’una
llengua que la retolació sigui en català. A Menorca s’ha
avançat molt, el Consell Insular de Menorca ha fet molta feina
en aquest sentit, el govern anterior també en feia i creim que
aquest govern hauria de continuar; la normalitat també es veu
en els rètols dels carrers. La 4047 fa referència al doblatge de
pelAlícules en català; és un conveni que hi havia amb la
Generalitat de Catalunya i creim que s’hauria de mantenir
perquè també la normalitat passa pel cinema. Tot el que puguem
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aconseguir que sigui normal serà una passa més en la
normalització de la nostra llengua; és el cas de les pelAlícules
que malauradament és difícil que siguin en català i, per tant,
necessiten aportació pública.
La 4059 fa referència a convenis amb entitats, que creim que
s’ha d’afectar partida pressupostària per mantenir els convenis
amb les entitats per colAlaborar conjuntament en aquest procés
de normalitat de la nostra llengua. La 4049 és afectar partida
pressupostària per mantenir íntegrament o, millor dit,
incrementar la quantitat que es destinava als ajuts a la premsa
en català; bàsicament és premsa local i són uns ajuts que
necessiten i, a més, que mereixen pel gran, gran esforç que fan
per mantenir la nostra llengua en els mitjans de comunicació
escrits.
Parlàvem després a dues esmenes, la 4052 i la 4053, de dos
programes que creim que s’han de concretar en una partida
pressupostària, i són programes específics per difondre el
català entre la gent jove, que creim que és un dels sectors que,
sobretot a les grans ciutats, tenen més fàcil perdre la llengua
pròpia o fins i tot no adquirir-la si no era la inicial. Igualment la
4053 fa referència a programes de català per a estrangers; tenim
uns grans estrangers, estam contents que sigui aquí, però creim
que han d’anar gradualment coneixent la nostra llengua, sense
imposar però sí oferint-los totes les possibilitats, i totes les
possibilitats passen per despesa; sense despesa això no és
possible.
Volem mantenir, i aquí ho feim explícit a l’esmena 4051, la
Setmana del Llibre en Català, un èxit constant i difusió d’una
altra eina de normalització lingüística com és la literatura. I
finalment, i crec que ja per acabar, l’esmena 4054 que demana el
manteniment..., hauré de rectificar, hauré de demanar la
reobertura de Som Ràdio que des d’ahir vespre ja està tancada,
i per tant demanam la reobertura de Som Ràdio com una eina
única i excelAlent per a la normalització de la nostra llengua.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En representació del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la seva portaveu Sra. Calvo.
LA SRA. CALVO I SASTRE:
Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la política cultural, volem
insistir novament des del Grup Parlamentari Socialista en
mostrar la nostra clara preocupació, i em permetran el joc de
paraules, per la despreocupació inicial que mostraven els
pressupostos que va presentar la conselleria en aquesta
matèria; si més no després es van anunciar una sèrie d’esmenes
que rectificaven aquesta tendència a la baixa i efectivament la
rectifiquen, però la rectifiquen a càrrec d’altres programes que
per a nosaltres també són importants, i en tot cas en cap
moment no arriben a assolir els objectius que pensam que
hauríem de tenir plantejats en matèria de política cultural en
aquesta comunitat autònoma. Creim que la política cultural, la
cultura en general no només és una inversió en capital humà,
sinó que a més a més és un espai per a la diversificació de la
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principal font d’ingressos econòmics d’aquesta comunitat
autònoma com és el turisme, i per això crèiem que una inversió
clara i una manifestació ferma d’increment en els pressupostos
en política cultural havia de ser una prioritat en aquesta
legislatura.
En aquest sentit nosaltres hem presentat una sèrie
d’esmenes terriblement o extraordinàriament ambicioses pel que
fa als equipaments culturals, tant pel que fa als museus, a les
biblioteques, a fonoteca, etc., i vull fer una defensa en aquest
sentit molt global que, a més, respon a un criteri, a una
motivació que vull deixar sobre la taula en aquests moments.
Nosaltres hem presentat unes esmenes molt ambicioses, les que
estan compreses entre la 3699 i la 3709, per una banda, més la
3711 i la 3712, que fan referència a aquests equipaments, i a
aquestes afegiria, com a idea per a la motivació, la 3710, que he
comentat abans, sobre els ensenyaments artístics. El conjunt
d’aquestes esmenes, si vostès poden observar i fan la suma -no
ara però ho sumen- equival exactament als doblers que s’ha
gastat aquest govern en l’adquisició d’un sol equipament
cultural a la nostra comunitat autònoma. Enteníem que un
govern que és capaç, es planteja i així ho fa, de comprar un
equipament cultural com se’ns ha explicat en nombroses
ocasions, com és Costa Nord, en aquesta comunitat autònoma,
enteníem que té l’obligació, i és just que sigui així, d’invertir
com a mínim la mateixa xifra en els equipaments culturals
d’aquesta comunitat autònoma, i com que ho enteníem
d’aquesta manera aquesta ha estat la motivació per la qual
nosaltres hem plantejat aquestes esmenes que, tretes d’aquesta
argumentació, potser descontextualitzades, podrien sembla
excessivament ambicioses, però creim sincerament que una
conselleria d’Educació i Cultura que es troba en el context d’un
govern que té aquesta clara, manifesta i constatada voluntat
d’invertir aquests doblers, els 4.400.000 euros en l’adquisició
d’un equipament cultural, bé pot invertir exactament la mateixa
xifra en la política cultural que està destinada al manteniment o
a la potenciació dels equipaments culturals que existeixen en
aquesta comunitat autònoma.
Per això hem presentat aquestes esmenes, que van des de
la creació del Museu de Formentera, amb una primera anualitat,
de la millora d’infraestructura i béns derivats a l’ús general de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, inversions en la biblioteca
pública de Palma, en la biblioteca pública de Maó, a l’adquisició
de béns museístics del Museu de Mallorca, també a l’adquisició
de béns del Museu de Menorca, a la inversió en béns del
patrimoni històric, artístic i cultural del Museu Monogràfic del
Puig dels Molins, a la inversió en béns del patrimoni històric,
artístic i cultural del Museu Arqueològic d’Eivissa, el
manteniment de la fonoteca, el finançament de la Fundació
Pública Balears de la Música, la creació novament del programa
d’arts escèniques perquè malgrat tengués un sentit molt
específic por reconduir-se i pot servir per promocionar altres
actuacions en el món del teatre. Funcionament ordinari també
de la casa de cultura i ajudes per a la promoció i difusió cultural
de les Illes Balears.
En aquest sentit serien les esmenes, que insistesc, formarien
part d’aquesta motivació general i després n’han presentades
altres en una quantitat inferior que fan referència a la
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potenciació dels estudis i les recerques en matèria de política
cultural, el foment i recerca de patrimoni immaterial. Mantenir
una esmena específica per mantenir la mateixa quantitat en els
temes de promoció, de 150.000 euros en el programa 455A. I
finalment una esmena amb una dotació que creim que és de
justícia que es mantengui dedicada a les campanyes de foment
de la llengua catalana.

absolutament descompensat i allò que feim en definitiva amb
alguna de les esmenes que presentam és equilibrar i adequar els
pressuposts, per exemple en les infraestructures de tipus
cultural: museus, biblioteques i arxius en la majoria d’esmenes
que presentam allò que feim és equilibrar la despesa i la
inversió en aquests centres respecte els pressuposts de l’any
2003. És a dir, que no podem dir que hi hagi una baixada real
quant a aquest aspecte.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Dins el torn en contra i en
representació del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Passam a contestar algunes de les
qüestions que s’han plantejat. Torn insistir en què allò que
s’ha fet en els programes que són objecte de debat, en la major
part d’ells, sobretot en allò que respecte a política lingüística ha
estat racionalitzada la despesa per adequar-la a les necessitats
reals. Entenem nosaltres que eren partides inflades i que no
s’adequaven, com dic, a la realitat.
He de dir també que els pressuposts d’aquests programes
s’han fet d’acord amb les competències que està exercint
actualment la comunitat autònoma de les Illes Balears i que
s’han de tenir molt presents. En aquest sent it i contestant la
portaveu d’Esquerra Unida, vull dir que l’esmena que presenta
vostè per tal de transferir una sèrie de doblers al Consell Insular
de Menorca per a la gestió de la Biblioteca Pública de Maó, li
he de dir que és del tot incorrecte. Li demanaria que la retirés ja
que el Consell Insular de Menorca no està gestionant aquesta
biblioteca pública, li vull recordar que és de gestió directe de la
Conselleria d’Educació i Cultura. Per tant, aquesta esmena no
té absolutament cap sentit.
Igualment quant a millorar les inversions per al Puig dels
Molins i altres centres museístics. És una resposta subterfugi
per als altres portaveus que han incidit en aquesta qüestió. Li
vull recordar també que aquestes grans inversions quant a
infraestructures, remodelació general, ampliació d’aquests
centres pel conveni firmat de transferència correspon en la seva
integritat al Ministeri de Cultura. Per tant, no és una
competència pròpia de la comunitat autònoma i li correspon,
una vegada més a Madrid, com ha donat proves els darrers
anys en l’aplicació de diferents partides pressupostàries a totes
les illes.
Quant al portaveu del PSM. Nosaltres insistim en alguns
dels programes que ha esmentat, d’allò que es tracta és de
corregir precisament els despropòsits pressupostaris que hi
havia en aquests diferents programes. Jo entenc que la
promoció de la llengua és una de les banderes d’identitat, jo
diria quasi l’única dels grups nacionalistes, i entenc que la
vulguin dotar per damunt de les possibilitats fins i tot, de la
capacitat de despesa que la pròpia societat de les Illes Balears
pot oferir. Entenem nosaltres que era un programa

Sí que vull comentar, diu el portaveu del PSM que el Govern
de les Illes Balears retalla l’aportació als diferents consorcis, a
través del qual hi ha convenis de colAlaboració i de participació.
Jo per clarificar-li les idees li demanaria que retirés l’esmena
3945 perquè allò que feim i allò que es pressuposta és
precisament allò que vostès varen firmar, a través de l’aportació
al Baluard de Sant Pere. Com vostè sap hi ha una sèrie
d’aportacions anuals i l’aportació que correspon a l’any 2004
és precisament aquesta. Per tant..., jo entenc que vostès han de
presentar esmenes i han de donar batalla en el camp de la
cultura, però li dic que aquesta esmena precisament no té
absolutament cap sentit perquè l’únic que feim és donar
compliment precisament a allò que vostès varen firmar. Els
altres consorcis no sofreixen cap tipus de baixada i estan a les
partides corresponents de capítol 4.
Li he de dir també quant a promoció de la llengua, la majoria
del programes es mantendran i allò que feim, torn insistir i no
vull ser cansat, la despesa s’adequa a les necessitats reals que
la Conselleria d’Educació ha detectat a les nostres Illes.
Ja per acabar amb la Sra. Portaveu del PSOE. Jo li vull dir
molt clarament que tan aquest portaveu, que no és més que un
representant del Grup Parlamentari Popular, manté una
preocupació constant per als temes no només d’educació sinó
també culturals, sobre aquelles necessitats reals que demanda
la nostra societat. I en aquest sentit el Partit Popular té molt clar
quin és la demanda social dins aquest camp i nosaltres entenem
que els pressuposts de la comunitat autònoma donen complida
resposta a aquestes necessitats.
En to de broma i per acabar amb un discurs distès com el
que pertoca aquí. Jo entenc que vostès vulguin ser ambiciosos,
però em donaran la raó que moltes vegades l’ambició pot
rompre el sac. I d’alguna forma l’ambició en alguna de les
esmenes romp el sac, entenem nosaltres, en el sentit de què
algunes de les esmenes que vostès plantegen envaeixen
clarament competències pròpies i exclusives dels diferents
consells insulars. I en aquest sentit vull recordar-li que a
l’anterior legislatura vostès mateixos defensaven moltíssim
aquesta separació de competències que cada administració
d’atengués als principis competencials que els pertocava,
independentment de què hi pogués haver acords tipus conveni
marc de colAlaboració etcètera.
Evidentment que són absolutament desitjables, però que
vostès ens plantegin per exemple, partides per al foment i
recerca del patrimoni immaterial, que és una absoluta i total
competència dels respectius consells insulars de Menorca...
Està molt bé, com a voluntat i com acció política està molt bé,
però nosaltres entenem que realment són els consells insulars
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els que han de desenvolupar aquesta política. En tot cas allò
que s’hauria de fer és a través de al Junta Interinsular de
Patrimoni Històric, com vostè sap és un organisme que
anualment es reuneix una o dues vegades per tal de debatre
aspectes relacionats amb patrimoni històric que puguin afectar
d’una forma conjunta les diferents illes, d’alguna forma sí que
tal vegada seria el marc idoni, no?
Ben igual que per exemple en el repartiment de les diferents
partides que puguin afectar el conjunt de les Illes Balears que
estan en mans del Govern que té, evidentment, la seva parcelAla
d’acció limitada, perquè com sap els diferents consells insulars
estan desenvolupant els seus respectius plans de gestió i són
aquests instruments els que d’alguna forma determinen quina
és la línia que cada una de les illes vol emprendre.
En definitiva anunciar que votarem en contra de totes les
esmenes i agrair el to de les intervencions dels altres portaveus.
(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Ara en torn de rèplica la representant d’Esquerra
Unida-Els Verds Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, dir
dues coses molt breus. En primer lloc és que la realitat es veu
que la veim diferent el Grup Parlamentari Popular i el Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds. Per tant, la nostra realitat és que
en aquest moment és necessari potenciar la cultura pròpia de
les Illes Balears, potenciar la nostra llengua perquè entenem
que en aquest moment entenem que estam en una situació, si
més no, pitjor que anys enrera i cada vegada l’ús del català té
una certa regressió a les nostres illes. Per tant, veim una realitat
absolutament diferent, per tant, està clar que les polítiques que
farà el Govern són absolutament diferents en aquests àmbits.
Veim també que les inversions de Madrid depèn, vull dir
que en aquest tema haurien d’anar una mica alerta. Resulta que
allò que són inversions en temes culturals és Madrid que ha
d’invertir i quan resulta que en altres temes que no és necessari
que inverteixi a la comunitat perquè és Madrid que ho ha de fer,
resulta que vostès volen invertir, com és la policia turística, o
altres qüestions que no s’han dit, com és neteja de litoral i
altres que hi hauria d’aportar precisament el Ministeri de Medi
Ambient. Vull dir que segons com ho ha de fer Madrid i segons
com no ho ha de dur la comunitat autònoma. Jo crec que
hauríem d’aclarir-ho prou, fer-ho amb tot i per tant, els doblers
que es destinen a la policia turística en aquest cas es podrien
reinvertir en aspectes importants a nivell cultural i a nivell
educatiu i que farien un benefici a tots els ciutadans, quan és
Madrid que ha de fer aquesta inversió. Per tant, jo crec que amb
això hi hauria d’haver una coherència.
I en tercer lloc i per acabar. A nosaltres sí que ens preocupa
que la cultura en aquest moment es pugui convertir en grans
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diríem events, no sé si és la paraula correcte. Però que suposen
més que res propaganda i que moltes vegades estan més
propers a una cultura nord-americana d’Estats Units, més que
propera a una cultura de les Illes Balears, que si no en tenim
cura, evidentment, i l’Administració en té l’obligació, prest
podrem dir que quasi bé desconeixem la nostra història perquè
ens l’hauran robada.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputada. El Sr. Riudavets en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, a aquesta hora ja
està bé. En primer lloc voldria dir-li al portaveu del Partit
Popular que nosaltres a les esmenes de cultura, en allò que fan
referència a museus, arxius i biblioteques, l’únic que hem
demanant és un increment raonable per mantenir dignament els
serveis. I ja hem descomptat inversions grans que s’havien fet
en aquests museus a compte de Madrid. I nosaltres creim que
amb els seus pressuposts aquest manteniment digne no
s’aconsegueix, és cert que els seus pressuposts creixen amb
l’autoesmena que s’han fet, amb les rectificacions que s’han fet
respecte al projecte inicial. Però creim que així i tot no creixen ni
tan sols el suficient com per a un manteniment digne.
Però no m’ha parlat tampoc de la promoció cultural. A la
promoció cultural hi ha una retallada substancial i crec que
decaure d’aquests reptes de promocionar culturalment la
nost res illes fora d’aquí i entre illes per coneixença mútua és
greu.
Ara el que més m’ha preocupat ha estat una frase seva
referida a la llengua, quan ha dit que s’havia de racionalitzar la
despesa per adequar les necessitats reals. Jo crec que hi ha
necessitats ben reals de fomentar el català entre els joves, per
exemple. Necessitat real que s’hauria de dotar
pressupostàriament, amb més doblers dels que gastava
l’anterior Govern, que no eren suficients. Hi ha necessitats reals
de fomentar el català entre les estrangers, amb més doblers dels
que gastava el Govern anterior i que tampoc era suficient. Hi ha
necessitats reals d’incentivar la retolació en català. Hi ha
necessitats reals de fomentar el cinema en català. Hi ha
necessitats reals de fomentar internet en català. Hi ha
necessitats reals de fomentar els centres d’autoaprenentatge.
En definitiva, de normalització lingüística. Jo li reconec que els
anteriors doblers que hi posava l’anterior Conselleria
d’Educació i Cultura eren insuficients per a les necessitats. I
vostès diuen que les necessitats reals encara són més minses.
Bé, ni fent miracles se’n sortirien. Per tant, el que jo dic és que
no hi ha voluntat política d’avançar en aquest terreny.
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I ja per acabar i també en to de broma, li assegur Sr. Gornés
que no és la llengua l’única bandera per al PSM, tal vegada els
agradaria que només fos aquesta, però n’hi ha d’altres.

que s’han plantejat des del Grup Parlamentari Popular. Insistir
novament en què l’ambició efectivament, ho diu el dit popular,
pot arribar a rompre el sac. Però jo crec que nosaltres n’hem
romput un de molt gros de sac i és diu Costa Nord.

Gràcies.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. En representació del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Calvo.

Moltes gràcies. El portaveu del Grup Popular el Sr. Gornés
té la paraula.

LA SRA. CALVO I SASTRE:
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Jo vull insistir novament en què no
crec que estiguem discutint ara l’àmbit compet encial, si més no
si en algun moment hem produït alguna errada, açò ho podríem
fins i tot discutir. En qualsevol cas trob estrany que trobessin
qualsevol municipi o consell insular que no acceptés un
increment de la dotació pressupostària en qualsevol línia de
política cultural que pogués aprofitar en la mesura que fos
possible per a la millora dels seus propis equipaments i la seva
pròpia gestió.
Per tant, més que discutir d’àmbit competencial, insistesc,
d’allò que estam discutint és de línies de política cultural i de
voluntat política d’invertir en la cultura. I vostès des del
Govern de les Illes Balears han tengut la voluntat política
d’invertir en adquisició d’un equipament cultural i no tenen la
voluntat política d’invertir exactament la mateixa quantia en la
resta d’equipaments que existeixen en la comunitat autònoma.
Aquest és el fil conductor.
Jo crec que a més, és un moment per donar l’enhorabona i
felicitar el Grup Parlamentari Popular, perquè si hi ha un àmbit
de la realitat social allà on les necessitats i les demandes no
estan tipificades, estic segura que el portaveu del Grup
Parlamentari Popular coincidirà amb mi perquè ho sap
perfectament, és en l’àmbit cultural. Si hi ha un món allà on les
demandes, insistesc, no estan tipificades i és difícil poder
arribar a satisfer demandes concretes perquè no n’hi ha és en
el món de la cultura. En el món de la cultura, la política cultura
és una política de lideratge i és la política des de
l’Administració i des d’altres institucions a vegades, fins i tot
privades per què no, però normalment és la política que es
marca des de l’Administració la que determina el contingut de
la demanda posterior.

Gràcies, Sr. President. Molt breument també per donar
resposta als diferents portaveus. La Sra. Rosselló, jo veig que
con tal de no reconèixer l’error persisteixen en ell. Biblioteques,
museus i arxius són de gestió de la comunitat autònoma i
titularitat del ministeri. Per tant, correspon al ministeri realitzar
les inversions pertinents com, torn insistir, ha subscrit en els
darrers anys, independentment del Govern que estigués a la
comunitat autònoma perquè durant el pacte de progrés vull
recordar que el Ministeri de Cultura va invertir importants
partides a les Illes Balears.
Quant al portaveu del PSM. Jo no compartesc la seva opinió
sobre aquesta retallada de la promoció cultural. Jo li torn a
insistir que allò que es fa és racionalitzar la partida i allò que no
farem mai és la promoció cultural tipus Woody Allen, que es va
fer a l’anterior legislatura, allà on es va concertar una trobada
casual enmig d’un passadís a Nova York entre l’anterior
conseller d’Educació i Cultura, per tal de treure una fotografia
improvisada i poder dir que bé, que la cultura de les Illes
Balears arribava a Nova York. Aquest tipus d’accions són les
que nosaltres no compartim.
I evidentment vostè té una percepció de quines són les
necessitats i nosaltres en tenim una altra. Probablement no ens
posarem d’acord.
Finalment la portaveu del PSOE. Coincidim plenament que
malauradament la cultura i l’educació sempre són deficitàries,
com altres àrees de gestió de les nostres illes. Però hi ha una
cosa que sí ens diferencia i vostè, no sé si de forma conscient
o inconscient ho ha dit...
(Es talla el micròfon)

No és cert que en la política cultural la demanda tengui una
tipificació i la majoria, vostè segur que ho sap, dels discursos
a nivell general i moltes de les línies d’investigació en
programes a nivell internacional, com és el cas de la UNESCO,
es dediquen exclusivament a intentar aclarir quines són les
demandes. En canvi, aquí se’ns ha dit avui que com que vostès
sí coneixen la demanda social en aquest sentit poden fer un
pressupost ajustat. En aquest sentit els felicit perquè deu ser
l’única comunitat autònoma, no d’aquest país, sinó del món
que sap quina és la demanda cultural de la seva ciutadania.
Dit això, insistir una vegada més que la inversió en la
política cultural la trobam insuficient, fins i tot amb les esmenes

La pila, ara sembla que va bé...
(Es talla el micròfon)
Gràcies. La qüestió està, torn insistir i vostè ho ha dit, la
política la marca l’Administració i jo entenc que en un sentit
estricte no ha de ser així, la política cultural no l’ha de marcar
l’Administració sinó que hi ha d’incidir en aquells aspectes
deficitaris que es cregui, que es tengui el convenciment de què
si no ho fa l’Administració, o si no ho gestiona l’Administració,
evidentment suposaria una pèrdua cultural per a les nostres
Illes. Nosaltres, el Partit Popular entén que ha de ser un altre

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 fascicle 3 / 10 de desembre del 2003
tipus de relació entre els agents culturals i l’Administració els
que han de donar el fruit quant a promoció i a creativitat
cultural. És a dir, l’Administració ha d’actuar com a suport, com
a trampolí per tal de què aquelles iniciatives de tipus cultural
que parteixin de la pròpia societat puguin tenir l’èxit que sigui
necessari per tal de poder assolir els seus objectius.

Sí, Sr. President, na Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Maria Salom.

I res més. Gràcies.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

EL SR. PRESIDENT:

Patrícia Abascal sustituye a Carmen Garcia.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Acabat el debat d’aquestes esmenes passaríem idò a la
votació. Si els sembla bé les votarem conjuntament. Per tant,
votaríem les esmenes a la totalitat de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura i secció 71 Institut d’Estudis Baleàrics. I
l’agrupació de les esmenes presentades en els programes
d’educació 421A, 421B, 421C, 421D, 421E, 421F, 421G, 421K,
422A, 422D, 422F, 422G, 423A, 423B i 423C. Així mateix aquestes
del programa d’educació, així mateix l’agrupació de les esmenes
presentades als programes de cultura 452A, 452B, 453A, 455A
i 455B, que venim de debatre.
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Aina Calvo substitueix Antoni Diéguez.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Simó Gornés substitueix Guillem Camps.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Assumpta Vinent substitueix Diego Guasch.
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?

Molt bé, no hi ha més substitucions. Passam idò al debat
número 8, de totalitat i de globalitat, de la secció 14, Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació; de la secció 31, serveis
comuns i despeses diverses; de la secció 32, ens territorials; de
la secció 34, deute públic; de la secció 77, Institut d’Estadística
de les Illes Balears; de l’entitat de dret públic 82, Centre Balears
Europa; de la societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament,
SA, i la societat pública 07, Balears Innovació Telemàtica, SA,
Bitel.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 7, en contra 8.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, queden rebutjades totes aquestes esmenes.
I passam ara al debat número 8 de totalitat i de globalitat de
la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació...

A la totalitat de la secció s’hi han presentat les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista següents: la 3534, a tota la secció;
la 3901, a la secció 31, serveis comuns, despeses diverses; la
3902, a la secció 32, ens territorials; la 3903, a la secció 34, deute
públic; la 3907, a la secció 77, Institut d’Estadística de les Illes
Balears; la 3868, entitat de dret públic 82, Centre Balears
Europa; la 3886, societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament
SA; la 3891, societat pública 07, Balears Innovació Telemàtica,
SA, i la 3561, creació de la conselleria de ciència, tecnologia i
innovació industrial.

(Remor de veus)
Hi ha canvis de portaveus? Aleshores feim un recés de 5
minuts per fer els canvis i demanarem substitucions de nou
perquè constin en el Diari de Sessions els nous portaveus.
(Pausa)

Al programa 521A, ordenació, regulació i desenvolupament
dels serveis de telecomunicació, s’hi han presentat les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista següents: la 3645, 3625 i 3644.
Al programa 521B, gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, s’hi han presentat les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista següents: 3646 i 3643.

EL SR. PRESIDENT:
... senyores i senyors diputats, en primer lloc, es produeixen
substitucions?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Al programa 541A, recerca i desenvolupament tecnològic,
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, la 3981, i del Grup Parlamentari
Socialista, la 3641, 3640 i 3642.
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Al programa 542A, innovació tecnològica, s’hi ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista número 3639.
Al programa 612G, organització i gestió del patrimoni de la
comunitat autònoma, s’hi ha presentat l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista número 3974.
Al programa 126F, serveis comuns generals, secció 31,
serveis comuns i despeses diverses, s’hi han presentat les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista següents: 3563, 3564,
3565, 3568, 3569, 3570, 3571, 3566, 3567, 3572 i 3573.
Al programa 912A, transferències a consells insulars, secció
32, ens territorials, s’hi han presentat les esmenes següents: del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds les esmenes
número 4179 i 4180; del Grup Parlamentari Socialista, les
esmenes 3736 i 3752.

Gràcies, Sr. President. Des del PSM només presentam dues
esmenes, una d’elles fa referència a l’adquisició de patrimoni.
Pensam que els quarters des Castell de Menorca haurien de ser
de titularitat pública, després el Govern ja decidirà si els usa ell,
si els cedeix en ús als consells, als ajuntaments, però pensam
que és un patrimoni que no s’hauria de perdre i que hauria de
passar a titularitat pública.
I l’altra fa referència a adscriure a la Direcció General de
Recerca i Innovació, a la Conselleria d’Indústria i Comerç,
perquè pensam que allà on realment es donen les ajudes i on es
fa recerca i innovació industrial és, precisament, a la conselleria
que té la titularitat de la indústria i pensam que hauria de ser
així. Per tant, hem presentat aquestes dues esmenes.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes, té, en
primer lloc, la paraula, en representació del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Les esmenes que presenta
el nostre grup són poques i fan referència a la construcció de
centres que estaven prevists a la Llei de transferències de
serveis socials als consells insulars i que, en el seu moment, a
l’anterior legislatura, en el darrer debat de pressuposts, el Grup
Parlamentari Popular també reclamava partides concretes;
estaven previstes que es fessin en colAlaboració amb els
consells insulars, el mateix grup va posar entrebancs en el seu
moment a què es poguessin dur a terme els acords entre el
Govern i els consells insulars per dur a terme la construcció
dels centres que hi estaven prevists. I ara no veim, en canvi
que, amb aquests pressuposts no veim partida concreta,
assignada a aquestes construccions.
Per tant, el que volem fer nosaltres, amb les nostres
esmenes és assegurar que hi hagi una assignació, amb una
esmena d’afectació, per a la construcció del centre de dia de
Formentera i per a la construcció de la residència assistida, aquí
posam de Santa Eulària, a l’illa d’Eivissa; en realitat a la Llei de
transferències no s’ubicava a un municipi concret, però hi ha
un preacord perquè sigui al municipi de Santa Eulària. I aquest
és el sentit d’aquestes esmenes, fer una afectació per assegurar
que l’any 2004 puguin començar la construcció d’aquestes
infraestructures que, com he dit, estaven previstes a la Llei de
transferències de serveis socials als consells insulars.
Res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Mascaró, en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. La Sra. Abascal,
representació del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

en

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. En primer lugar, decir que la
enmienda 3534, a la totalidad, nosotros la mantenemos y los
argumentos para ello los expondremos en el plenario de la
próxima semana. Simplemente adelantar que esta enmienda se
presenta por los temas relacionados con innovación.
Si me permite, Sr. President, englobaría yo las enmiendas
3639, 3640, 3645 i 3646, todas ellas de adición, que el Grupo
Socialista presenta a los programas 521A y 521B de la Dirección
General de Tecnología y Comunicaciones, y a los programas
541A y 542A, de la Dirección General de Investigación,
Desarrollo e Innovación. Dichas enmiendas tienen como
objetivo cubrir las deficiencias cuando un aumento de la
partida global en dichos programas que a nuestro entender
presentan estos presupuestos, en los cuales hemos detectado,
después de leer las memorias y los objetivos que se reflejan y
p ara nada coinciden. Estamos convencidos que los programas
no se podrán ejecutar con el dinero asignado, lo que supone un
retroceso importante en un tema al que se tiene que prestar más
atención, si tenemos en cuenta que el futuro en la sociedad
pasa por la investigación, el desarrollo y posterior implantación
a través de los programas de innovación. Cuando, además, así
lo ha dicho y lo ha ratificado tanto el conseller de Hacienda
como el president del Govern balear.
En cuanto a la enmienda 3644, de afectación, solicita una
antena que permita la recepción de los canales de televisión en
Formentera. Es una necesidad demandada por los ciudadanos
de la isla y consideramos un perjuicio para ellos el no poder
disponer de una recepción adecuada de los canales, incluso en
algunos casos se encuentran con que solamente pueden ver
uno o dos canales, cuando la oferta es muchísimo mayor. Este
proyecto ya lo teníamos previsto nosotros y de lo que se trata
simplemente es de ejecutarlo.
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La enmienda 3641, de afectación, hace referencia a la
necesidad de dotar una partida en el capítulo 1, de gastos de
personal, para cumplir con el Real Decreto 1326/2003, de 24 de
octubre, donde se aprueba el estatuto de becario de
investigación, y contempla la obligación por parte del
organismo que concede las becas de pagar las cuotas de la
Seguridad Social a los becarios. Suponemos que el Govern está
dispuesto a cumplir con este decreto del Ministerio de
Presidencia, si no desde luego estaría incurriendo en algo que
consideramos sería grave. Es decir, los becarios actualmente
tienen derecho a recibir, estar dentro de la Seguridad Social y
nosotros no hemos sido capaces de detectar el dinero que tenía
que estar presupuestado para el pago de estas cuotas de la
Seguridad Social.
En cuanto a la enmienda 3642, de afectación, recoge la
partida destinada a la creación de una estación biológica de la
antigua base de Mahón. No entendemos porqué este proyecto,
que ya estaba contemplado en el presupuesto de este año, se
ha retirado; cuando, además, sí que se mantienen, y nos parece
perfecto, el de ses Salines y otro que también va relacionado
con una estación biológica. En cuanto a la enmienda 3643, de
afectación, hace referencia a un proyecto que se había iniciado
en la anterior legislatura y consiste en la retirada de todas las
antenas situadas en Montetoro, Menorca, en la instalación de
una sola antena que no produzca un impacto visual negativo
en un entorno patrimonial importante.
La enmienda 3644, de adición, recoge la necesidad de llevar
a cabo un plan piloto que permita el acceso de Internet en las
zonas rurales. Hoy en día el acceso a Internet es una necesidad
para muchos ciudadanos, el hecho de vivir en una zona rural no
debe ser un impedimento para que puedan llevar a cabo este
derecho y, además, este acceso que parece mentira que en
pleno siglo XXI todavía sufran en algunas zonas de nuestra
comunidad.
Y en principio, digamos, son las 8 enmiendas que hemos
presentado nosotros, la relación de ellas va en llevar a cabo
programas que consideramos muy importantes. Nos llama la
atención que se apueste por la innovación y luego no se
destine dinero desde la administración, cuando sabemos que si
no se hace así difícilmente podemos permitir o podemos
promocionar estos temas, sobre todo en lo que es la empresa
privada que tanto les cuesta llevar a cabo proyectos.
Confiamos y esperamos que se tengan en cuenta.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per contestar, en aquest cas per oposar-nos a les esmenes. En
p rincipi, a la que ha fet referència, que l’ha anunciada, la de
totalitat del Grup Socialista, la 3.534; bé, doncs, molt bé el títol
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pot ser el de totalitat, però és que les motivacions que
fonamenten aquesta esmena en cap moment recullen el que
diuen que és totalitat.
Quant a la resta d’esmenes, passarem una a una. La 3561,
del Partit Socialista, doncs hem de dir que està molt malament,
perquè quant al bloc que posa Servei Balear de la Salut,
suposem que s’ha de referir a pressuposts generals de la
comunitat. Després, la seva motivació que és crear una
conselleria de ciència i tecnològica, bé, el que tenim ben clar és
que l’atribució per crear tot això la té el president del Govern i
bé, cadascú veu unes necessitats i unes maneres d’actuar i en
aquest moment el Partit Popular ha cregut convenient que sigui
més apropiada l’estructura que tenim ara que no la que ens
proposen.
Quant a l’esmena 3645, que és una addició, del programa
521, per poder desenvolupar els objectius. Bé, els objectius que
nosaltres tenim i les quantitats que es fixen en els pressuposts
trobem que són adequats i passaré a referenciar el que creiem
que són i que amb aquestes quantitats n’hi hauria prou. Els
objectius marcats a la Direcció General de Tecnologia i
Comunicació, centre comptable 14801 i el programa 521 al qual
fa manifestació, tenim entre ells la regulació del mercat de les
telecomunicacions atenent les necessitats específiques de les
Illes Balears i en consonància amb la nova llei general de
telecomunicacions i ordenances específiques, reglamentades a
la comissió del mercat de telecomunicacions. També el
desenvolupament, aprovació i actuacions concretes del Pla
director sectorial de comunicacions. Les millores a la xarxa de
transport i de difusió, amb especial importància als seus
vessants de cobertura i qualitat. L’assessorament als diferents
òrgans del Govern amb referència a les matèries que demanden,
respecte de les comunicacions i telecomunicacions. Garantir el
nivell de servei a l’usuari, tècnicament anomenat Servei Level
Agreement. Projectes pilots per a la ràdio telefonia de grups
tancats d’usuaris, tecnologia de trunking digital. Estudis i
proves pilots de tecnologies emergents estàndards (...) de
transmissió de dades (...) Power Line Communications. Tots ells
són correctes i estan adequadament pressupostats, com ja he
dit, en els capítols corresponents.
Amb referència al subconcepte 60000, terrenys i béns
naturals, no forma part dels seus objectius.
Després anem a la 3625, quant a la instalAlació d’una antena
que permeti la recepció de televisió a Formentera, entre els
objectius marcats per la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, el centre comptable 14801, programa 521, ens
trobem no solament les millores a la xarxa de transports i
difusió, sinó la redefinició estratègica de la mateixa,
contemplada des de la seva mateixa concepció i en tots els seus
vessants. Això com a projecte majoritari i tenint entre els
nostres objectius el disseny i aprovació del Pla director
sectorial de comunicacions.
Estem assabentats que efectivament existeix la necessitat de
millores de cobertures en general i en aquest cas concret a
Formentera, i evidentment s’ha estudiat la instalAlació d’una
antena que permeti una millor visibilitat dels canals de televisió.
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Es tracta d’un projecte contemplat a la partida pressupostària
corresponent i que, en cap cas, correspon a subconceptes de
60000 i 60001, els quals no formen part dels objectius d’aquesta
Direcció General de Tecnologia i Comunicació.
La 3644, que és dur a terme un pla pilot d’implantació
d’Internet a les zones rurals. Bé, durant aquests quatre anys
també s’hagués pogut fer molt més o qualque cosa. Des de la
Direcció General de Tecnologies i Comunicacions, pertanyen a
la Conselleria d’Economia, centre comptable 14801, programa
521. S’entenen i comprenen les necessitats d’Internet banda
rural a tota la comunitat autònoma. En aquest sentit, la Direcció
General de Tecnologia i Comunicació i el seu programa 521, els
pressuposts destinats als programes de tecnologia de sistemes
de la informació i comunicació es troben a la línia, amb els
objectius marcats pel següent any 2004, entre els quals
s’emmarca la definició, desenvolupament i actuacions
concretes del Pla director sectorial de comunicacions. En base
a l’esmentat estudi, complexament important i posteriors
actuacions tant per abordar inicialment a la vegada que
puntualment estratègiques o definitives en el seu curs, a
desenvolupar el pla d’acció; pel que considerem que fer un pla
de telecomunicacions puntual, basat en una actuació concreta,
aïllada i sense suport estratègic no es pot entendre. Es fa, per
tant, necessari l’esforç global per part de tots els components
afectats per la seva consecució.
La 3646, ens demana d’incrementar la partida i nosaltres
entenem que la partida està suficientment dotada i que els
objectius que hi figuren, dins la Direcció General de
Telecomunicacions, es poden dur a terme i considerem que són
suficients.
L’esmena 3643, aquí igualment considerem de gran
importància la retirada dels boscs de les nostres antenes i la
reconstrucció en una sola, que faciliti tota la cobertura. Tot això
s’està estudiant més detalladament i el que es farà en allò
referent a la seva assignació pressupostària no és correcte
perquè el programa 521B forma part del programa 521A, o sigui
que hi ha un error també en aquesta esmena.
L’esmena 3981, bé, ja ho he dit anteriorment, en aquest cas
ens demanen la creació: adscriure a la Direcció General de
Recerca i Innovació a la Conselleria d’Indústria, Comerç i
Energia. L’article 8.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, del règim
jurídic de l’administració de la CAIB, estableix que l’estructura
bàsica de cada conselleria s’ha d’aprovar per decret de
Presidència del Govern. Aleshores, el Decret 8/2003, de 30 de
juny, del president de les Illes Balears, modificat pel Decret
10/2003, de 4 de juliol, del president de les Illes Balears,
estableix que el seu article 2.5, la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació queda adscrita a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Per tant, s’ha de
rebutjar aquesta esmena, ja que això considerem que és una
competència del president de les Illes Balears.
La 3641, reconeixem que la manca de personal investigador
és un dels punts febles del sistema de ciència, tecnologia i
empresa de les Illes Balears. Per això, dins les actuacions que
du a terme la Direcció General d’R+D+I n’hi ha diverses

destinades a la formació de personal investigador; de totes
aquestes la més important és la convocatòria de beques
predoctorals, és a dir per a la formació de doctors. Són beques
que tenen una duració de quatre anys i actualment en tenim 40
d’actives, la qual cosa significa que cada any se’n renoven 10.
La voluntat d’aquest Govern és que aquestes beques siguin
perfectament homologables, tant en la forma d’adjudicació com
en les seves retribucions a les beques que dota l’MCYT. Idò
s’han pres les mesures oportunes per adaptar-les als canvis
que es preveuen a l’estatut del becari durant l’any 2004 i tenen
la partida pressupostària corresponent.
A més a més, s’han previst també unes ajudes
complementàries per assistència a conferències i congressos,
no contemplades precisament a les beques, per palAliar els
inconvenients a causa de la insularitat que pateixen els nostres
alumnes. O sigui que amb això és dóna més complerta forma i
resposta a la seva demanda.
Després, l’esmena 3640, demana també incrementar el
pressupost del programa d’investigació i el que hem de dir és
que el pressupost global d’aquest servei és de 2.931.434,67
euros i amb això es pensen assolir els objectius que figuren a la
memòria. Refusar la base científica y tècnica per afavorir la
creació de nous grups o centres amb àrees prioritàries;
prioritzar un nombre reduït d’àrees temàtiques lligades als
objectius socioeconòmics de la regió; implicar els sectors de
l’entorn productiu, tant industrial com de serveis a les activitats
de R+D; articular el sistema balear R+D; reduir els desequilibris
territorials dels recursos de R+D; enfortir el capital social de la
nostra comunitat; fomentar l’interès social per a la investigació
científica al desenvolupament tecnològic i la innovació. I
aquesta esmena que proposa l’ampliació de la partida 64000 ja
té, efectivament, dotació suficient per cobrir els seus objectius.
A més a més, aquí no s’especifica tampoc de quina partida s’ha
de fer la baixa.
L’esmena 3642, té diverses línies i una de les línies és ja la
iniciada amb l’adequació del far de ses Salines, per funcionar
com a una base de suport per als estudis de camp dins l’àrea
oceanogràfica. I aquesta és una de les primeres sèries
d’estacions que constituiran la futura xarxa d’estacions
biològiques costeres. Aquesta actuació també està
contemplada dins el pressupost, dins el capítol 7 i la quantitat
p ressupostada també és suficient pel que s’ha programa per al
2004.
Ens demana també, la 3639, incrementar els pressuposts del
programa del servei d’innovació. Considerem que està prou
dotat per assolir els objectius que tenia.
L’esmena 3974, adquirir patrimoni en els quarters des
Cast ell. Bé, li he de dir que, com a mínim, és sorprenent perquè
el PSM des de fa quatre anys s’està negant a l’adquisició
d’aquest patrimoni i les primeres actuacions les vam tenir en el
Consell Insular de Menorca quan, cada vegada que es va
presentar una moció per a l’adquisició del patrimoni, cada
vegada va votar en contra. Per tant, considerem que si durant
aquests quatre anys vostès no han estat capaços de solucionar
aquesta problemàtica, en aquest moment que els quarters ja no
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són propietat pública, sinó que han passat a ser propietat
privada per una negligència i desídia per part del pacte
d’esquerres, ara, en aquest moment òbvia aquesta esmena.
Quant a les esmenes 3563, 3564, 65 i 68 de la secció 31, bé,
hem de manifestar que això ho posen tot amb càrrec a la secció
31 i la secció 31 no va ser precisament creada amb la finalitat per
cobrir despeses de personal, sinó per dur a terme actuacions de
caràcter transversal que afectin diverses conselleries, no a una
en concret.
Quant a les esmenes 3569, 3570 i 3571, doncs els he de dir
el mateix, que ho imputen o addicionen a la partida, a la secció
31, i torn a dir que és una que té caràcter transversal, però que
dins el seu àmbit no contempla l’assignació pressupostària
adequada per al traspàs de competències.
L’esmena 3566, 67, 72 i 3573, doncs tornen a fer el mateix; és
la secció 31, i la secció 31 no va ser creada tampoc amb aquesta
finalitat de cobrir inversions en hospitals, sinó que és per dur,
igualment com ja he repetit abans, actuacions de caràcter
transversal. Afecten diverses conselleries i no una, sinó que
funcionen totes com a caràcter corporatiu.
Quant a les esmenes 4179 i 4180, que són centre de dia de
Formentera, Eivissa, Santa Eulària, bé, presentades per Esquerra
Unida; doncs efectivament ell ha fet el comentari que en el seu
moment aquests centres havien estat, per la Llei de
transferències de sanitat varen venir incloses, però després es
varen signar una sèrie de convenis amb els diferents consells
insulars i en aquests convenis varen venir ja estipulades les
despeses plurianuals que es farien per a cada centre. I amb
aquestes despeses plurianuals, que estan signades com cal, ja
li dic, figuren unes partides per al 2004 per al centre de dia de
Formentera, per al centre residència d’Eivissa i Formentera. Per
a les que me demana aquí ja figuren com a despesa plurianual
per al 2004, una quantitat d’1.075.000 euros, i també per a
Menorca. Ara, el que no figura i no està previst al conveni era
la construcció de la residència assistida a Santa Eulàlia, això ha
estat un tema que amb els diferents consells insulars no es va
recollir, o sigui que també hauria de demanar, en tot cas,
explicacions al consell perquè no ho va recollir en el seu
moment.
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Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Grups parlamentaris que
vulguin fer ús del torn de rèplica? El Sr. Ramon, en
representació del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Molt breument. No he acabat
d’entendre, amb referència a les nostres esmenes el que ha
explicat la portaveu del Grup Popular, sincerament aquestes
construccions previstes en la llei de transferències ..., és veritat
que es va intentar fer un conveni amb el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera que no va ser possible perquè no hi
havia majoria política suficient i el Grup Popular s’hi va oposar,
en el cas de Menorca, i per això no hi havia esmena per la
nostra part i veig que tampoc per part d’un altre grup, no hi
havia aquest problema, perquè a Menorca sí que hi havia
majoria suficient i es va signar el conveni, cosa que no va
passar a les Pitiüses. Se’m diu que hi ha una partida
pressupostària que nosaltres no hem sabut trobar, per tant
agrairíem a la representant del Grup Popular que ens ho
especifiqués i, de totes maneres, diu que no preveu la
residència de Santa Eulàlia. No sé si hi ha algun tipus de
confusió. Nosaltres havíem posat Santa Eulàlia perquè hi havia
un preacord per fer-la a Santa Eulàlia, en realitat la residència de
90 places era per a l’illa d’Eivissa.
Tampoc no em coincideix massa en el que deia el president
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, que reconeixia que
no hi havia partida pressupostària, per tant no em quadra amb
el que ha dit ara la portaveu del Grup Popular, i que confiaven
fer un conveni amb Madrid, amb el Sr. Zaplana, que suposava
que donaria no sé quants de milions per fer aquestes
residències. Ja dic, m’agradaria que la representant del Grup
Popular especifiqués si realment hi ha partida o no n’hi ha. La
situació de Menorca és diferent, perquè sí que es va signar un
conveni i ara que en el Consell Insular d’Eivissa i Formentera hi
ha la mateixa majoria política que en el Govern de les Illes
Balears, supòs que no hi hauria d’haver cap problema, però ja
dic nosaltres no veim partida per cap banda que asseguri la
construcció d‘aquestes dues infraestructures.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

I també dir-los i fer-los un comentari de l’esmena 3336, que
surt recollida com a Eivissa en aquest conveni, em surten que
això ho han de fer a càrrec del fons de contingència, primera, ja
els ho dic, està recollida en despeses plurianuals, però és que,
a més, el fons de contingència és una partida que no existeix,
no està dotada, fins que no s’aprovi aquest pressupost, ja ho
va dir el portaveu del Partit Socialista el dia 2 de gener, serà
quan es creï la partida. En cap moment no es pot dotar ni es pot
fer res amb càrrec d’una partida que no existeix.
Res més.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Mascaró, en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sr. President. Referent a l’esmena 3981, és cert que
és potestat del president del Govern organitzar el govern així
com vol, però no és menys cert que en aquests moments
discutim esmenes a una llei i que és potestat dels grups
parlamentaris presentar les esmenes en funció dels canvis que
creuen que hi ha d’haver. Per tant, per això l’hem presentada.
I referent al tema de l’adquisició dels quarters d’es Castell,
parlava la portaveu del Partit Popular de negligència i desídia
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per part del pacte d’esquerres, que diu ella, i amb la resposta
que ha donat també hem pogut comprovar quina era la voluntat
real del pacte de dretes en l’adquisició d’aquests quarters,
perquè mentre estaven a l’oposició els volien de titularitat
pública i ara que governen no els hi volen, perquè si estan
disposats a gastar-se 4.400.000 euros per comprar titularitat
privada com és Costa Nord a l’illa de Mallorca, destinar 400.000
euros a l’illa de Menorca per adquirir uns locals, pensam que
seria coherent amb les seves línies de feina.
Res més. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. La Sra. Abascal, en representació del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, decir que nos ha
sorprendido la intervención de la portavoz del PP, una
intervención técnica a unas enmiendas políticas y
sinceramente, bueno, está claro que sus conocimientos en el
tema de economía son muy importantes, pero aquí lo que
venimos a debatir son las necesidades reales que nosotros
detectamos en los ciudadanos de las Baleares. El hecho de que
estén ubicados en un programa u otro, sinceramente no creo
que sea lo más importante, si hay una intención de querer hacer
las cosas bien, de querer dar a estos ciudadanos las
necesidades que tienen, sinceramente creo que es cuestión de
decir que se reubica la enmienda y nada más. Con todo, si éste
es el mayor problema que tienen estas enmiendas, creo que no
es muy importante.
En segundo lugar, decirle que la enmienda a la totalidad que
nosotros hemos planteado se basa fundamentalmente en el
hecho de que el presupuesto en I + D + Innovación que se ha
destinado al año 2004 es inferior al año 2003. Entonces, si
partidos de la base que hay una actitud y un talante político
por parte del presidente del Gobierno balear, del conseller de
Hacienda, cuando dicen que es necesario un impulso en todos
los temas relacionados con la investigación, con el desarrollo
tecnológico, con innovación, con la sociedad del conocimiento,
y lo primero que se nos plantea es que se baja ese presupuesto,
sinceramente consideramos que es un motivo más que
suficiente para argumentar esta enmienda a la totalidad. En su
momento y en el pleno ya daremos incluso más datos al
respecto.
En cuanto a las enmiendas que se presentan a los cuatro
programas básicos, el 421A, 421B, 441A y 442A, le puedo
asegurar en este momento que cuando llegue el mes de junio
no tendrán dinero estos programas para llevarse a cabo, puesto
que son inferiores a los que estaban presupuestados en el año
2003, y ya tuvieron verdaderos problemas para cumplir los
objetivos, con lo cual si hay menos dinero y los objetivos son
mayores, sinceramente o tienen alguna especie de cajón de
sastre de donde sacar más dinero y lo apartan a estos
programas o yo le puedo asegurar que no habrá dinero para
ello.

El tema d ela antena de Formentera, está claro, nosotros
planteamos una necesidad, usted me dice que no está bien
ubicado en el programa. No se preocupe, si hay intención por
parte del Partido Popular de llevarlo a cabo, nosotros lo
reubicamos donde haga falta. Así de claro.
El tema de Internet, es exactamente lo mismo. Si hay
intención por parte del Partido Popular de llevar a cabo un plan
piloto para que en las zonas rurales se tenga acceso a ello,
nosotros estamos completamente de acuerdo, es lo que
estamos pidiendo, pero háganlo realidad. Y yo le garantizo que
con el dinero que actualmente está presupuestado no se va a
poder llevar a cabo.
En cuanto al tema del estatuto de los becarios, por supuesto
que en los dos últimos años se hizo un gran esfuerzo en
conceder becas, de hecho se pasaron a 40 becarios, los que
ustedes actualmente mantienen tampoco incrementan la partida
en concesión de becas, con lo cual nosotros creo que ahí
hemos hecho un avance, ustedes mantienen lo mismo que
nosotros teníamos pero es que además no hay dinero, y le digo
que no hay dinero puesto que no aparece, son los mismos
conceptos y está presupuestado prácticamente el mismo dinero
que en el 2003, con lo cual no sé de dónde van a sacar el dinero
para pagar la cuota de la Seguridad Social de estas personas.
Y respecto de dónde nosotros aplicamos las partidas de
baja, decirlo que el 64000 responde a una bajada proporcional
de todos los conceptos de las partidas de inmaterial de todos
los programas de las consellerias, y ustedes también utilizaban
este sistema, o sea que ahora no me diga que no sabe dónde
ubicarlo, porque era un sistema que ustedes utilizaban en la
anterior legislatura.
Para terminar, decirle que el fondo de contingencia, bueno,
es un hecho, se va a aprobar, entonces lo que nosotros
estamos haciendo es una previsión, es decir, si se va a retirar
un tanto por ciento de cada conselleria para este fondo de
contingencia, nosotros simplemente estamos diciendo que
utilicen ese dinero en determinados programas que vemos que
existe una carencia y que, por lo menos, ya que está el dinero
ahí, se apliquen estos programas que, si no, o no se llevarán a
cabo, o no se podrán realizar o no tienen ustedes contemplados
esos programas. Creo que a partir del día 2 de enero, por
supuesto que se va a poder hacer, simplemente si se nos acusa
de hacer una previsión, yo creo que, bueno, podemos asumir
perfectamente esa acusación. Por lo demás, entendemos que es
una manera de ir garantizando que determinadas actuaciones se
pueden llevar a cabo, que ahora, tal y como están los
presupuestos con el dinero que hay, desde luego no se podrán
realizar.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. La Sra. Sugrañes en
representació del Grup Parlamentari Popular té la paraula.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Al representant d’esquerra Unida li he de dir que el conveni
està signat i hi ha una partida, centre de cost 32101,
subprograma 912A01, subconcepte 76100, territorialització 30.
No es preocupi, la partida existeix, sap que per al 2004 té
1.075.000 euros i bé, dir-li que existeix i que no té per què
preocupar-se ni té per què pensar que puguin passar coses que
els han passat a vostès durant aquests quatre anys, que
s’havien d’anar controlant els uns als altres i després
desapareixien els cèntims perquè no hi havia un sac comú,
cadascun feia i desfeia per estar content.
Passant al PSM, en aquest moment governa el Partit Popular
i el Partit Popular creu que la manera d’organitzar aquest govern
és aquesta. Vostès pensen d’una altra manera, han tengut
quatre anys per fer el que han cregut millor, i nosaltres creim
que d’aquesta manera optimitzarem, agilitarem i donarem un
millor servei al ciutadà. Per això, d’aquesta manera ho hem
estructurat.
Quant als quarters d’es Castell, què vol que li digui? El
Partit Popular estava a l’oposició, en aquells moments els
quarters d’es Castell valien 170 milions de pessetes, eren del
Ministeri de Defensa, vostès no van moure un dit, se’ls van
presentar mocions al començament, no calia abonar-ho al mateix
moment, ara vostès demanen una partida de 400.000 euros que
jo, com no sigui perquè vostès continuïn fent estudis si se’n
van deixar algun l’època passada, perquè per a una altra cosa,
poca cosa, perquè ara aquests quarters són d’un particular i
valen més de 1.000 milions de pessetes. Escolti, això només té
un nom, ho tenien a la mà per 100 milions de pessetes, i ara
valen més de deu vegades més. No es va fer, no sé quin interès
polític tenia en aquell moment el PSM, no sé quin interès polític
tenia en aquell moment el Partit Socialista. Vam presentar una
moció en el moment, en el termini en què es podria haver fet i
van votar que no al consell insular, a l’ajuntament també vàrem
pressionar i sempre van tenir el no per resposta.
Quant a la representant del Partit Socialista, ja li he comentat
que les esmenes presentades, tant antenes a Formentera,
Internet, considerem que tot això es farà, aquests serveis es
donaran i considerem que amb els doblers que hem
pressupostat hi ha doblers suficients per fer aquestes coses.
Què fem dees del Partit Popular, intentar optimitzar els recursos,
no ens han deixat vostès precisament uns pressuposts
meravellosos, estam aquí amb tot el que ens hem trobat i el que
hem de fer és intentar fer més amb menys, i això és el que
intentarem fer nosaltres, ni més ni menys.
Quant al fons de contingència, bé, la teoria del fons de
contingència és per a imprevistos, el que no poden fer vostès
és, ja des de bon començament, començar en el fons de
contingència posar això per a aquesta conselleria, això per a
l’altra, això no és l’esperit del que és un fons de contingència.
M’ha dit moltes coses i no sé si li he contestat a totes.
Quant al calaix de sastre, comprendrà que calaix de sastre no
n’hi ha, i bé, vostès d’això de calaixos en saben molt, en saben
molt, calaixos per a factures sense comptes pressupostàries, bé,
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jo d’això de calaix de sastre en aquests moments no li puc dir
res més.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat d’aquestes
esmenes, passaríem, si els sembla bé, a la votació conjunta de
totes, que són les esmenes a la totalitat i les parcials
presentades a la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, a la secció 31, Serveis comuns, despeses diverses,
a la secció 32, ens territorials, a la secció 34, deute públic, a la
secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears, a l’entitat de
dret públic 82, Centre Balears Europa, a la societat pública 02,
ParcBit Desenvolupament, SA, i a la societat pública 07, Balears
Innovació Telemàtica, SA, BITEL, que acabam de debatre.
Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions, no n’hi ha.
Resultat de la votació.
EL SR. LLETRAT:
7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:
Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes. I s’aixeca
aquí la sessió que recomençarà, si els sembla bé, a les 16,30
hores. Gràcies.
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