
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 20
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicent Tur i Torres

Sessió celebrada dia 21 de setembre del 2004 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 2981/04, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
l'abandonament de la Promotrot. 482

EL SR. PRESIDENT: Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats.



482 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 20 / 21 de setembre del 2004 

 

Començam la sessió del dia d’avui d’aquesta comissió
d’Hisenda i Pressuposts. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. Dolça Mulet en nom de Miquel Nadal.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Joan Huguet.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Diego Guach.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

I Simó Gornés substitueix Guillem Camps.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President. Celestí Alomar substitueix Valentí
Valenciano.

LA SRA ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. Presidente. Patricia Abascal sustituye a Carmen
García.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. No hi ha més substitucions?

Proposició no de llei RGE núm. 2981/04, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
l'abandonament de la Promotrot.

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 2981/04, presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
l’abandonament de la Promotrot. Per a la seva defensa té la
paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que som uns dels pocs
d’aquesta comissió que no som substitut del titular, però així i
tot..., així i tot sí que som substitut perquè estava previst que
això ho defensàs el meu company Miquel Rosselló, que no ha
pogut ser aquí i que coneix més bé el tema que jo. Per tant
intentaré fer aquesta substitució, perquè al final d’això es tracta,
el més correctament possible i defensar aquesta proposició no
de llei.

Bé, entrant en matèria hem de dir que el tema de les apostes
hípiques com una possibilitat de subvencionar l’esport hípic i la
cria de cavalls amb tot el que això té de positiu és una qüestió

que segurament ningú no qüestiona i de la qual se’n ve parlant
des de fa temps. Ara bé, entenem nosaltres que s’han d’encertar
els mecanismes que es posin en marxa i que no s’han de produir
efectes secundaris contraris que siguin més importants que els
efectes beneficiosos que es vulguin produir amb una qüestió
d’aquest tipus.

La polèmica sobre la Lototrot i la Promotrot és llarga. La
veritat és que la legislatura passada des del govern del pacte es
va fer un concurs per a la seva adjudicació, un concurs que va
quedar desert i que en aquesta legislatura el nou govern, per un
procediment negociat, ha adjudicat. 

El fet de posar en marxa la Promotrot amb el que això
implica d’una loteria que surt fora dels ambients, dels llocs que
estan autoritzats per practicar el joc, que es pot instalAlar en bars
i altres establiments de manera semblant al que es coneix
habitualment com màquines escurabutxaques, més tècnicament
màquines del tipus B, però que són d’unes altres característiques
perquè estam parlant d’una vídeo-loteria instantània capaç
d’oferir premis molt més importants que els que ofereixen les
màquines de tipus B, capaç també d’interconnectar-se amb
altres proves hípiques i amb altres indrets, és una qüestió que
creim que sobrepassa el que podrien ser mesures concretes
d’afavoriment del trot, i que donada la seva importància, donada
la possibilitat d’instalAlació de màquines d’aquestes
característiques -jo aquí tenc uns retalls de premsa que parlen de
2.500 a les Illes Balears, però em comentaven avui els membres
de les plataformes que s’oposen a la Lototrot que per altres
bandes han sortit xifres superiors a aquestes-, ja dic, la
instalAlació de totes aquestes màquines per a la Lototrot a
ambients oberts al públic, a bars i llocs d’aquestes
característiques, podria suposar, d’una banda, una competència
poc lleial cap al cupó de l’ONCE i tota la gran tasca social que
es fa a través d’aquesta recaptació de l’ONCE de cara no només
als que tenguin problemes de visió sinó als discapacitats en
general, ja dic que podria suposar una gran competència cap a
aquest sector i, per altra banda, entenem també que és una
promoció excessiva dels jocs d’atzar, una promoció afavoridora
de les ludopaties, i en aquests moments que hem acabat el
termini de presentació d’esmenes i començarà a tramitar-se una
llei de droga i altres addiccions que tracta també de combatre les
ludopaties, pensam que no seria de cap de les maneres
adequada.

Per aquests motius la proposició no de llei que presentam
avui, que té dos punts, i començaré pel segon, en el qual s’insta
el Govern a prendre les mesures adequades per garantir el sector
del trot i el finançament que permeti la seva viabilitat; però
entenem, i aquest és el primer punt, que això no ha de ser a
través de la posada en marxa de l’anomenada Promotrot en les
condicions que figuren, entenem nosaltres, en el procediment
negociat d’adjudicació que s’ha fet i que permet la instalAlació
d’aquestes màquines a tot tipus d’establiments públics, i creim
que seria bo un pronunciament clar del Parlament balear en
contra d’aquest tipus de posada en funcionament d’aquestes
apostes.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des
d’Unió Mallorquina sempre hem defensat la Promotrot com un
sistema de finançament del trot a Mallorca i per a l’expansió del
tot el sector agrícola que gira al voltant dels cavalls. A més, al
voltant de l’esport del trot gira tot un sector econòmic
importantíssim, amb unes grans possibilitats de futur. Per tant
aquestes iniciatives necessiten que siguin finançades i l’ajuda de
les institucions públiques no és suficient.

Per tant nosaltres sí que estam totalment d’acord a posar en
marxar aquest Promotrot per donar sortida a aquest gran
problema, que en el fons pot ser cap a un futur que puguin sortir
endavant tot el que envolta la part econòmica dels cavall i de tot
el món que l’envolta, com és l’agrícola, cavalls i tot el que es
deriva d’ell. Per tant el nostre vot serà en contra d’aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista entén que el fi no justifica els mitjans, i uns
suposats beneficis per a un esport que pot tenir unes
repercussions econòmiques per al sector primari de cap manera
no justifiquen que s’utilitzi un instrument perniciós per a la
societat. 

Coincidim amb el portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds en
el fet que precisament aquest tipus de joc a través de màquines
escurabutxaques és segurament el joc que provoca més
ludopaties i que, a més a més, afecta el segment més vulnerable
de la població, moltes vegades persones que poden tenir molt de
temps lliure però amb unes possibilitats econòmiques molt
minvades, i això provoca vertaders desastres familiars, i per tant
insistir en crear instruments que facilitin l’accés a aquest vici,
a aquesta malaltia, gairebé és criminal, i que això es faci des
d’una administració pública i d’un govern és que no té nom.

A més a més aquí ja és un segment, el segment del joc, que
hi ha moltíssima d’oferta, i per tant per una part és segur que
incrementarà les persones que juguen, però també afectarà un
segment del joc que sí compleix unes funcions socials, que els
seus beneficis íntegrament es destinen precisament a ajudar
persones amb minusvalideses físiques, i aleshores des d’aquest
punt de vista també s’ha de tenir en compte.

I finalment està per veure que els beneficis que generi aquest
nou sistema de jugar repercuteixin sobre el trot i molt manco
sobre el sector primari. Aquí s’ha constituït un vertader grup de
pressió que ja té muntades les seves societats per explotar
aquests recursos, que naturalment en trauran uns beneficis, una
petita part dels quals es reinvertiran o tal vegada es reinvertiran

en el sector del trot. Aleshores la petita part de beneficis que
pugui arribar al sector primari a través d’aquest mecanisme de
cap manera compensa els riscos a què se sotmetrà la població,
i per això votarem els dos punts d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’estendré sobre les
argumentacions que ja han aportat alguns dels portaveus quant
a l’extensió de ludopaties o la competència amb sistemes de joc
existents amb un benefici social clar, però el cert és que quan
s’ha parlat sempre de Promotrot i Lototrot, però especialment la
Promotrot, s’ha creat una certa alarma social, una preocupació
social, i jo crec que hauríem de ser sensibles a aquesta alarma.

L’informe jurídic que se’ns va fer arribar per part del
Govern quan es va declarar el concurs desert per una falta de
licitador, ja que l’únic que hi havia no va acreditar solvència
econòmica ni tècnica suficient, diu clarament que es pot utilitzar
o obrir un nou procés obert de concurs. S’utilitza el mecanisme
de tramitació negociada, que també és igualment absolutament
legal, però jo crec que en aquest cas no seria el més oportú i diré
per què. També una de les contestes que tenim a pregunta
parlamentària diu que no afectarà ni bars ni restaurants, per tant
en el moment que no afecta ni bars ni restaurants no es
compleixen els plecs de condicions que feia el concurs obert, el
concurs inicial, i per tant en bona lògica s’hauria d’haver fet un
concurs obert. Però així i tot, quan no es fa el concurs obert i a
pesar de no complir les condicions de bars i restaurants,
nosaltres ens temem que el que s’està fent és deixar una porta
oberta al futur, s’està perdent una possibilitat de, a través d’un
concurs obert, deixar les qüestions clares. Per tant en aquest
sentit creim que s’hauria d’haver utilitzat la fórmula més clara
i més transparent d’un concurs nou i ja treure d’aquest concurs
els bars i restaurants, i d’aquesta manera tancaven la porta
definitivament. En aquest sentit nosaltres creim que aquesta
proposició de llei en el primer punt deixaria clar tancar aquesta
porta i transmetria tranquilAlitat davant aquesta preocupació
social que existeix. En aquest sentit creim que és adequada la
proposició no de llei en el primer punt.

De totes maneres també volem fer l’advertiment que
s’exclouen els bars i restaurants però no s’exclouen hotels.
Nosaltres creim que segons les condicions en què es posin dins
hotels aquestes màquines escurabutxaques pot afectar la qualitat
d’aquests; és a dir, entrar a un hotel on hi hagi màquines en el
hall o a qualsevol lloc de l’hotel això pot afectar la qualitat, pot
donar una imatge negativa i per tant en aquest sentit també
creim que no s’haurien d’haver inclòs els hotels, i per això
crèiem millor haver utilitzat un altre procediment nou de
caràcter general i obert.

El segon punt també el votarem a favor, però crec que..., és
a dir, primer desconfiam absolutament que la Promotrot pugui
ser una solució per al camp de les Illes Balears, més aviat creim
que no, i per tant davant aquest posicionament nostre creim que
el Govern estaria obligat a cercar altres mecanismes de
finançament cap al que s’expressa en el segon punt. Però
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entenem que aquests mecanismes de finançament no només
haurien d’afectar l’esport del trot, sinó que s’hauria de cercar
una solució més àmplia de tot el que són els altres esports i que
les altres federacions no es vegin rebutjades o no ateses per part
del Govern i que només es vegi atesa aquesta.

Per tant, fent aquest advertiment, també votarem a favor,
com deia, i creim, com deia, que s’ha perdut una oportunitat,
una segona oportunitat, una vegada que va quedar desert el
concurs, de fer les coses així com..., o de ser sensibles a les
preocupacions socials que es varen expressar i que nosaltres
creim que són suficientment importants perquè aquest parlament
i el Govern les tengués en compte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, en nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc els he de dir
que, bé, un demostra la seva sorpresa i es demana quina
diferència hi ha, per exemple, entre el dia d’avui i el dia 18
d’abril del 2002, on es reuneixen els membres de la junta
rectora del consorci, en aquest cas presidida pel Sr. Francesc
Antich i Oliver, la Sra. Maria Antònia Munar i Riutort i el Sr.
Josep Maria Costa, entre d’altres, i on decideixen de qualque
manera posar en marxa el consorci i al mateix temps convoquen
una propera reunió per a dia 23 d’abril, en la qual fan
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
annexos, etc., per posar en marxa tot el sistema de Lototrot
després d’haver-se omplert la boca del fet que realment creien
en el món del trot i que s’havia de donar una solució estable a
aquest món.

És cert que queda desert, però també és cert que el
Parlament insta en aquest cas el Govern a trobar una solució
definitiva al finançament del trot. I un no pot dir, no es pot
passejar dient que està totalment d’acord amb el trot, que vol
potenciar el trot, que el trot és l’esport nacional i que tots creim
en ell, però després no donar una solució. Jo crec que el món del
trot ha viscut durant molts d’anys en precari i jo crec que tots els
que convivim i tots els que vivim en aquest sector ens adonam
que s’ha de donar una solució definitiva, i aquesta solució
definitiva passa sense cap dubte ni un per posar en marxa aquest
sistema de loteries, que existeixen a altres països, que no han
creat cap trauma ni un i que poden ser loteries similars a
aquelles que es practiquen en altres esports. Jo crec que avui per
avui ningú no podria entendre que per exemple el món del
futbol, que és conegut per tots i que és una travessa que aquí ja
està totalment implantada, respectada i jo crec que totalment
assimilada, que avui per avui es digués que la loteria en aquest
cas del futbol posa en perill. 

Jo crec que tampoc no ho fan en aquest cas ni la Promotrot
ni la Lototrot, sobretot després, i jo crec que és una cosa
important i és una de les justificacions que exposa en aquest cas
Esquerra Unida a l’exposició de motius, on diu que s’implantarà
a bars i cafeteries, i a proposta del mateix adjudicatari s’hi ha
renunciat. Per tant aquest perill no hi és.

Jo crec que voler en aquest cas dimonitzar una solució que
ve demanant aquest sector crec que és un error, crec que avui
dimonitzar la loteria és un error. Crec que sense cap dubte ni un
el món social necessita la màxim atenció, però no crec que sigui
incompatible una cosa amb l’altra. Per tant jo crec que ens
equivocarem, i de molt, si nosaltres en aquest moment
perdéssim aquesta oportunitat. 

El Partit Popular, en aquest cas el Grup Parlamentari
Popular, demana la retirada d’aquesta proposició no de llei,
primer perquè creim que l’exposició de motius no està ben
justificada i a més argumenta coses que avui no són certes, i
segon perquè per de qualque manera garantir el segon punt
pensam que és importantíssim el primer. El món del trot no és
un món de jugadors, com pareix que es vol dir; és un món on
moltíssima de gent ja en vol viure, sobretot i de cada vegada
més la gent jove, de cada vegada gent més jove que es vol
dedicar i vol viure d’aquest món, i si nosaltres no som capaços
de trobar una solució tota aquesta gent que avui es mou que són
joves i jo crec que tenen un gran futur, és a dir, fa molt poc
temps, jo crec que amb un gran encert, es va organitzar el
campionat d’Europa que va guanyar un mallorquí, un manacorí,
és a dir, tenim un campió d’Europa de trot, que esperem que
puguem tenir un campionat del món molt a prop, i això es fa
amb finançament. Jo crec que no ens ha d’espantar en aquest cas
posar aquest sistema de finançament perquè creim que és
encertat. A més crec que és un compromís en aquest cas del
Govern, i nosaltres en primer lloc demanam la seva retirada i,
en cas que no es faci, anunciam el vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Vol fer ús de la paraula en torn de
contradiccions? Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc voldria
agrair als portaveus del PSM i del Grup Socialista el suport a
aquesta proposició no de llei, i després dir al portaveu del Grup
Popular que evidentment no retiram aquesta proposició, i que
després d’escoltar la seva intervenció i la intervenció del Grup
d’Unió Mallorquina creim que està encara més justificada.

Sobre les argumentacions que s’han dit jo crec que hi ha una
cosa que ja l’havia reconeguda, i si no ho havia fet en aquell
moment ho faig ara, i és cert que el pacte va decidir fer un
concurs per posar en marxa això, és cert, i, crec que ho he dit,
això va ser un error. En qualsevol cas el pacte va decidir posar-
ho en marxa però mai no es va adjudicar, es va fer un concurs
i va quedar desert, no es va posar en marxa i va haver-hi grans
pressions ja en aquell moment perquè s’adjudicàs sense concurs,
directament, a una empresa que al final és la que s’ho ha quedat.
Procediment negociat amb tres empreses però tothom sabia que
només hi havia una empresa que s’ho pogués quedar, i aquesta
empresa s’ho ha quedat. Ens agradaria saber quin poder té
aquesta empresa, quines influències i per què era tan necessari
adjudicar-ho a aquesta empresa. És una mica sospitós. S’ha fet
per procediment negociat, que és legal fer-ho per procediment
negociat, però sabien prèviament que només es podia donar a
una empresa determinada.
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Una altra qüestió. A mi no em val la paraula d’un
adjudicatari que no ho posarà a tal o a tal lloc, no em val, perquè
si les bases li permeten posar-ho, ho posarà quan ho cregui
convenient. A més jo voldria saber com es colAloquen 2.500
màquines a les Illes Balears, 250 he vist que exigeix el president
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera perquè es colAloquin
també a Eivissa i Formentera, si només es poden posar a
establiments autoritzats per al joc, inclosos hotels que tenen
aquesta autorització. Si en comptes de ser en el bar d’una
cantonada és en el bar de l’hotel això no em val. En tot cas hi ha
la possibilitat, se’ls ha concedit aquesta possibilitat, i jo crec que
això és greu. Sincerament, si el trot només pot sobreviure a base
d’una via de loteria instantània que dóna uns premis molt
superiors, molt superiors, als que donen les màquines que avui
en dia estan instalAlades, les conegudes com escurabutxaques,
que poden fer connexions on line amb altres països,
instantàniament, i que això s’està tractant, s’està posant en
marxa, creim que no és seriós. El trot és important, el
manteniment del camp és important; hi ha altres activitats en el
trot, en el camp, perdó, hi ha altres activitats esportives que
també mereixen que se les tengui en compte i no només el trot,
però si per cada cosa que s’ha de fer hem de muntar una loteria
pens que no és una situació, no és una resposta seriosa. 

I no és seriós tampoc que s’acabi de remetre al Parlament
una llei de drogodependències i conductes addictives que
reconeix com un gran problema les ludopaties, i des del Govern
es fomenti aquest tipus d’apostes que és conegut que són les que
més incideixen sobre les ludopaties. No hauríem de vestir un
sant per desvestir-ne un altre, però és que és molt més greu els
perjudicis que puguin crear, i realment la protecció del trot és
important, és important, però és un altre esport i és una altra
activitat que es fa en sòl rústic, no és ni l’únic esport ni l’única
activitat, i pensam que hi ha d’haver mitjans ordinaris des del
Govern per a la seva protecció i que no hem d’utilitzar això com
a excusa, amb no sé quins interessos -està clar que l’interès
d’una empresa privada que ha tengut aquesta concessió per un
procediment estranyíssim i que se’n durà la tallada important de
la qual anirà un percentatge petit al món dels cavalls, al món del
trot. Realment és tota una situació molt poc clara i que
consideram que de cap de les maneres es justifica, i nosaltres
demanaríem aquí -el Grup Popular ja ha dit que hi votaria en
contra- nosaltres demanaríem des d’aquesta intervenció al
Govern de les Illes Balears que s’ho pensi, que sigui una mica
més rigorós i que no es fomentin des de les administracions
públiques les ludopaties i els negocis estranys que no se sap a
qui volen beneficiar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passarem a la votació
d’aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjada la proposició no de llei, i no havent-
hi més assumptes s’aixeca la sessió.
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