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EL SR. PRESIDENT: Recomença la sessió. En primer lloc, demanar si hi ha
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substitucions.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, Celestí Alomar substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no n’hi ha més. Moltes gràcies.

II. Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE

núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005.

Passam idò a debatre el segon punt de l’ordre del dia,

relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6829/04, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2005.

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que

l’ordenació del debat es farà amb 22 apartats, d’acord amb els

22 blocs consensuats de cara al plenari pels senyors portaveus

dels grups parlamentaris.

Passam idò al text articulat, al debat número 1, de l’articulat

del dictamen del projecte de llei, i s’hi mantenen les esmenes

següents: a l’article 3, la número 7682, del Grup Parlamentari

Socialista, d’addició; a l’article 5, la 7998, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, d’addició; la 7675, del

Grup Parlamentari Socialista, de supressió; la 7560, del Grup

Esquerra Unida i Els Verds, de supressió. A l’article 7, esmena

número 7676, del Grup Parlamentari Socialista, de supressió.

A l’article 9, la número 7999, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, de modificació; la 7677, del Grup

Parlamentari Socialista, de supressió. A l’article 10, l’esmena

número 8000, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

de supressió. A l’article 16, l’esmena 8001, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de supressió, i la 7562

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, de

supressió. A l’article 17, l’esmena número 7559, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, d’addició, i la 7678,

del Grup Parlamentari Socialista, de modificació. A l’article

18, s’hi manté l’esmena 7563, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, de supressió. A la disposició addicional

tercera s’hi manté l’esmena 7564, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, de supressió. A la disposició

addicional quarta s’hi mantenen les esmenes següents: la 7561,

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds de supressió,

i la 8002, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de

supressió. A noves disposicions finals, les esmenes número

7679, 7680 i 7681, totes del Grup Parlamentari Socialista i

totes d’addició.

Així mateix, aquesta presidència vol recordar als grups

parlamentaris que a la Ponència s’han aprovat les esmenes

8193 del Grup Parlamentari Popular, d’addició, a l’article 5, i

la 8194, també del Grup Parlamentari Popular, d’addició d’una

nova disposició addicional. En conseqüència, els grups

parlamentaris que vulguin retornar al text inicial del projecte de

llei, hauran de defensar els corresponents vots particulars, els

quals seran votats a continuació de les esmenes.

I per tant, per fer la defensa conjunta de totes les esmenes

d’aquest debat primer, en nom del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula el seu portaveu Sr. Ramon, per

un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, idò de la primera esmena

que tenim a l’article 5, la 7560, hem de dir que, com que hi ha

hagut un error a l’hora d’ubicar-la, doncs la retiram i aquesta

no la defensaré, lògicament.

Llavors, queden cinc esmenes que totes elles tenen a veure

amb aquesta qüestió d’enginyeria financera o d’imaginació

comptable que tenen aquests pressuposts i la primera d’elles, la

número 7559, es refereix a l’article 17 i és d’addició. L’article

17 parla de l’execució d’obres d’acord amb el conveni de

carreteres amb l’Estat i parla de les obres que hagin estat

objecte d’encàrrec de gestió a comunitat autònoma. Donat com

s’està desenvolupant aquest conveni de carreteres i donat que

és ben sabut per part de tothom que el Govern central el

considera resolt i que diu que no pagarà més que aquelles obres

que s’hagin executat conforme al propi conveni, nosaltres

proposam afegir, després d’”encàrrec de gestió a la comunitat

autònoma”, que digui “que comptin amb la supervisió del

Ministeri de Foment i que tenguin un cost idèntic al que preveu

el conveni”. Perquè clar, és molt fàcil pressupostar i colAlocar

obres que diuen que pagarà el Ministeri, però quan se sap que

el Ministeri no està disposat perquè ni ha supervisat ni el cost

és idèntic al que hi havia en el conveni.

La següent esmena, a l’article 18, apartat 2, l’esmena 7563,

que parla d’operacions especials de tresoreria, concertades pel

Govern per tal de cobrir desfasament de finançament provocat

per reclamació davant l’administració de l’Estat dels imports a

què es refereixen la disposició quarta d’aquesta llei, que llavors

veurem la disposició quarta, però va del deute que el Govern de

les Illes Balears, de manera unilateral, reclama a l’Estat, doncs

creim que també són qüestions que no poden figurar i que

nosaltres presentam esmena de supressió en aquest apartat, dic,

de l’article 18.

Després anam a l’addicional tercera. L’addicional tercera

també fa referència a obres que hagin estat encarregades per

l’administració de l’Estat a la comunitat autònoma, en el marc

del conveni, i fa referència a l’article 17, a l’apartat que

nosaltres abans proposàvem una esmena de supressió i, en bona

lògica, aquesta disposició addicional tercera, que és

conseqüència o prolongació de l’article 17, també feim esmena

de supressió.

I crec que me queda la referida a la disposició addicional

quarta, l’esmena 7561; és una disposició addicional

sincerament imaginativa, imaginativa i sorprenent, en la qual es

parla del mandat que aprovi el Parlament; i ja dóna per suposat

el Govern que el Parlament aprovarà un mandat, la qual cosa

ens ratifica en el que sempre havíem cregut, que és aquella

comissió especial d’estudi del dèficit de finançament va ser un

paperot, perquè les conclusions estaven escrites prèviament a

què començassin els treballs de la comissió, i aquí ho deixa ben

clar: el mandat que aprovi el Parlament. I ja ho va aprovar

aquesta comissió amb els vots del Grup Parlamentari Popular
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i bé, amb els comptes que feia el Govern, resulta que ha sorgit

un dèficit en educació i sanitat, un dèficit que comença el 2002,

és del 2002 al 2004, abans no n’hi havia, no té res a veure,

sembla ser, amb com vengueren el traspàs de competències i els

dèficits que hi havia anteriorment. I a pesar que nosaltres creim

que s’ha de fer tot el possible per millorar el finançament

d’aquestes qüestions fonamentals, com són educació i sanitat,

el que no pensam és que es puguin pressupostar qüestions que

avui no estan resoltes i que realment no s’ha vist que hi hagi un

encaix legal que permeti suposar que es pugui resoldre en el

pròxim exercici pressupostari, l’exercici del 2005. Per tant,

demanam la supressió d’aquesta disposició addicional quarta.

I això eren totes les esmenes que presentàvem a aquest text

articulat i crec que he complert el compromís de no allargar-me

excessivament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Ramon, efectivament s’ha

comportat dins el temps marcat, molt bé. Té la paraula el Sr.

Sampol, en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Començam amb l’article 5, que fa

referència als crèdits ampliables, i proposam que s’obrin dos

nous apartats de crèdits ampliables: el primer, fa referència als

fons destinats al pagament del personal docent no universitari,

tenint en compte que els pressuposts actuals preveuen la

dotació per al personal existent, però s’han obert noves aules,

hi ha necessitats de professorat de suport, no es preveu el

professorat per a la iniciació d’anglès tres anys, i, evidentment,

si enguany la cosa ja ha vengut justa per a l’any que ve, si no es

preveu l’ampliació del crèdit per a aquesta partida, faltarà.

Igualment s’ha d’incrementar la partida destinada a la

dotació de centres. Hi ha més centres, hi ha més aules i si

enguany ja no ha bastat i hem tengut les dificultats que hem

tengut, és de preveure que per a l’any que ve es torni necessitar

ampliar el crèdit.

La segona esmena fa referència a l’article 9, apartat 2, sobre

les autoritzacions, les necessitats d’autoritzacions prèvies del

Consell de Govern. Mitjançant aquests pressuposts el que fa és

incrementar molt o, millor dit, disminuir les partides que

necessiten autorització prèvia del Consell de Govern, això

significa menor transparència i per tant proposam que, en lloc

de 500.000 euros de despesa, es baixi a 180.000 euros, i on diu

2 milions d’euros, en el cas de la Conselleria de Salut es passi

a 500.000 euros. Pensin que 500.000 euros són 83 milions de

pessetes, és a dir, ja n’hi ha, hi ha marge suficient.

A continuació, passaríem a l’article 10, apartat 2, que

proposam suprimir els dos darrers paràgrafs. Aquí fa

referència, aquests pressuposts modifiquen les anualitats dels

programes plurianuals així com els percentatges. Les despeses

plurianuals tenen un límit de 5 anys i un màxim del 70% per al

primer any, un 60% per al segon i un 50% per al tercer i quart.

Nosaltres pensam que si s’incrementa el límit d’any i el

percentatge a comprometre, això significa que els pressuposts

futurs queden greument hipotecats. Pensin que ja n’hem parlat

a la llei d’acompanyament; és a dir, aquests pressuposts, amb

el deute previst, tant dins l’administració com les empreses

públiques; el dèficit encobert, però que s’ha previst en el

pressupost i incrementar la capacitat de despesa plurianual, bé,

és que realment d’aquí a un parell d’anys vendrà just just per

pagar el personal i amortitzar préstecs i interessos.

Quant a la següent esmena, fa referència a un tema similar,

que és l’autorització d’aval per a les empreses públiques,

perquè es puguin endeutar. Aquests pressuposts autoritzen les

empreses públiques a un endeutament importantíssim entorn o

més de 300 milions d’euros i proposam suprimir aquest article,

per impedir que les empreses públiques es puguin endeutar

hipotecant el futur de la comunitat.

I finalment, proposam suprimir la disposició addicional

quarta perquè aquí ja afegeix al banyat, això ja és el màxim,

perquè el fa és autoritzar el Govern a contreure, com a

ingressos, la reclamació del dèficit calculat per a sanitat i

educació dins la comissió que va tancar els seus treballs

darrerament. Ara, no hi ha cap garantia que es confirmin

aquests ingressos, això significa a la pràctica pressupostar

dèficit i una hipoteca per a exercicis futurs que no es farà amb

el nostre consentiment.

Per acabar, vull anunciar la presentació de vot particular a

les esmenes incorporades en ponència, 8193 i 8194 del Grup

Parlamentari Popular, que proposen la creació d’un fons de

pensions per als funcionaris. Bé, al marge de com es concreti,

i ja hi ha alguns avanços que, segons les nostres informacions,

no suposen cap benefici econòmic per als funcionaris, és a dir,

el contrari, és a dir, amb la inflació prevista nosaltres pensam

que és una mala operació per als funcionaris; i, a més a més de

la qüestió crematística, hi ha una qüestió ideològica i és que el

que no es pot fer des de l’administració és treure doblers de

l’àmbit públic cap al privat. Això, a la pràctica, suposa

contribuir a la privatització del sistema de pensions i això que

ho faci una administració pública i no entendríem que es fes

amb la complicitat dels sindicats o d’alguns sindicats. I per tant,

presentarem vot particular a aquestes dues esmenes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. En nom del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Seré breu, sí, molt breu. L’esmena

7682 del Grup Socialista pretén impedir que torni passar la

situació a què feia referència el Sr. Sampol respecte dels crèdits

d’educació i que ha passat enguany, i per tant adjudica crèdits

amb vinculació pròpia, crèdits vinculats amb vinculació pròpia

a tot el capítol 2 de la Conselleria d’Educació, amb l’objectiu

que no es pugui gastar aquests doblers amb res més que amb el

capítol 2 de la pròpia conselleria.

L’esmena número 7675 són les transferències, es declaren

ampliables les transferències que es facin a IB3. Naturalment,
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el nostre grup està en contra del plantejament de la televisió

autonòmica i no pensem que sigui el més adequat donar via

lliure perquè el Govern ampliï els crèdits que té prevists a la

televisió autonòmica.

L’esmena 7676 estableix que es poden fer transferències de

crèdit amb càrrec a crèdits d’inversió a diferents conselleries,

com Educació, Sanitat. Nosaltres pretenem amb aquesta

esmena que l’única transferència de crèdit amb càrrec a crèdit

d’inversions sigui per a les partides de solidaritat i cooperació,

encara que ens sembla una cosa absolutament excepcional que

no s’hauria de practicar de cap manera.

L’esmena 7677 pretén no ampliar el crèdit de despesa que

pot fer l’ib-salut. Per a totes les conselleries es permet, sense

aprovació del Consell de Govern fins a 500.000 euros, que

pensem que és crèdit suficient de lliure disposició de cada

conselleria, i a l’ib-salut nomena 2 milions d’euros. Per tant,

nosaltres el que pretenem és que l’ib-salut i totes les

conselleries tenguin un límit a disposició de crèdit de 500.000

euros i la resta hagin d’anar de qualsevol manera al Consell de

Govern.

A la número 7678 hi ha un error, es refereix a l’article 18,

m’haurien de dir si la puc canviar i si no la puc canviar

l’haurem de retirar. Es pot canviar? Perquè està referida, el text

posa article 17 i és un error, s’ha de referir a l’article 18. Açò

no es pot canviar.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que és una correcció material

que, si cap grup parlamentari s’hi oposa ...

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí? Idò, està referida a l’article 18 i pretén disminuir la

capacitat màxima d’endeutament per a operacions de tresoreria.

(Remor de veus)

7678, fa menció a l’article 17 i ha de fer menció a l’article

18. S’entén? Sí? Pas endavant. Davallar el límit d’operacions

de tresoreria a un 10% del pressupost que, donat els increments

que ha tengut el pressupost enguany, és endeutament suficient

com per garantir el funcionament, hauria de ser endeutament

suficient com per garantir el funcionament del Govern durant

tot l’any.

I per últim, les esmenes 7679, 7680 i 7681 venen a

reivindicar la necessitat de fer transferències de competències

als consells insulars en matèria de joventut, de medi ambient i

de promoció turística i que mentre aquestes transferències de

competències, perquè la tramitació de competències és llarga,

es faci des de l’1 de gener una encomana de gestió d’aquests

fons als consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En el torn en contra, té la

paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, començarem amb les

esmenes d’Esquerra Unida, no les podem acceptar perquè, per

exemple la 7564 que coincideix més o manco amb la 8002 del

PSM, no les podem acceptar perquè, atès que el reconeixement

de les obligacions en el pressupost de despeses de l’exercici

2004 derivades de l’expedient d’obres i de les indemnitzacions

motivades per les expropiacions dels terrenys necessaris, o

sigui, és necessari reflectir en el pressupost de l’exercici del

2005 aquest reconeixement de drets de forma que resulti

compensat a l’exercici del 2004. En aquest cas estarien

contestades aquestes tres, no, i la 7561 d’Esquerra Unida és en

el mateix sentit, o sigui que és que a conseqüència del dèficit en

finançament dels exercicis tancats i motivat per l’assumpció de

les noves competències rebudes al llarg dels exercicis anteriors

al 2004.

Després, quant a l’esmena 7998 del PSM, quan parla de

l’addició de crèdits ampliables i generacions de crèdits, no és

necessari perquè aquests dos punts estan suficientment dotats

ja.

La 7999 i 8000 no es poden acceptar tampoc, en concret la

8000 perquè el que s’ha tractat de reflectir aquí és un règim

especial per a determinats expedients de despesa de caràcter

plurianual, i és únicament per raons d’agilitat i de racionalitat

de tràmits.

La 8001 del PSM, que coincideix amb la 7562 d’Esquerra

Unida, doncs evidentment és per al tema de les inversions, la

necessitat d’inversions emparades amb avals, és deguda al baix

nivell d’estoc públic de capital i la manca d’infraestructures

que pateix aquesta comunitat. Vull dir que no podem fer res

més.

Després tenim les del Partit Socialista, la 7675, evidentment

fa referència al funcionament de la ràdio i la televisió de les

Illes Balears i considerem que és prudent ja preveure la

possible ampliació de crèdits per a les despeses corrents.

La 7682 no es pot admetre tampoc perquè l’addició a les

vinculacions de crèdit que es proposa és la vinculació de

caràcter general que ja està recollida a l’apartat a).

La 7677 no es pot tampoc acceptar, perquè evidentment el

que és l’apartat segon, l’article 9 estableix ja una clara distinció

entre el que és el règim d’autoritzacions prèvies dels òrgans

competents per autoritzar i disposar les despeses, en funció de

si es tracta del Servei de Salut de les Illes Balears o bé si es

tracta d’una altra secció. És per això que no...

La 7678, espera, aquesta que és la que hi havia l’error? Ah,

sí, bé, que fa referència en lloc del 17 al 18. Bé, llavors el que

he de dir és que aquí allà on diu 20 ha de dir 10, això és el tant

per cent que ja era en els exercicis anteriors.

La 7563, que és d’Esquerra Unida, bé, evidentment no es

pot acceptar perquè si no llavors impediríem que el Govern
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pogués concertar operacions d’endeutament a curt termini, i ho

haurem de fer si volem fer front a tot el tema d’infraestructures

i al tema d’educació i sanitat.

I quant a les transferències de competències als consells

insulars, que coincideixen la 7679, la 7680 i la 7681, recordar

que l’òrgan encarregat de proposar al Parlament la

transferència o la delegació de competències als consells

insulars és la Comissió Tècnica Interinsular i per això, en

aquest cas, serà rebutjada.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Torn de rèplica? El Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. García té la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, gràcies, Sr. President. Només fer referència a les

esmenes de transferències de competències. Per això la pròpia

esmena diu que mentre els òrgans competents tramiten la

transferència de competències, es tramiti des de l’1 de gener

una encomana de gestió als consells insulars en matèria de

joventut, medi ambient i promoció turística. I aprofitar per dir

que presentarem vot particular a les esmenes del PP, que són la

8193 i 8194.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Sra. Sugrañes? No vol fer ús

del torn de contrarèplica.

Idò així podem passar a la votació d’aquestes esmenes que

acabam de debatre i que si cap grup no demana votació

separada, faríem la votació conjunta de les esmenes RGE núm.

7559, la 7560 del Grup d’Esquerra Unida ha estat retirada; per

tant, la 7561, 62, 63 i 64 del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds. De l’esmena RGE núm. 7998 a la 8002 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. I de l’esmena RGE

núm. 7675 a la 7682 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor d’aquest grup d’esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per tant queden rebutjades aquestes

esmenes.

Passam ara, si cap grup demana el contrari, a la votació

conjunta dels vots particulars que han estat defensats i que són

els següents: per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, igualment que per part del Grup Parlamentari

Socialista, dos vots particulars a les esmenes presentades i

incorporades en ponència, números 8193 i 8194 del Grup

Parlamentari Popular.

Per tant, vots a favor d’aquests vots particulars?

Vots en contra?

Gràcies. Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjats els vots particulars.

Passaríem ara a la votació, conjunta també si els pareix bé

als portaveus, dels articles que han estat esmenats i que són els

següents: articles 3, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18 i la disposició

addicional tercera i quarta.

Vots a favor d’aquests articles?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant queden aprovats aquests articles que

acabam de votar.

I comunicar, per altra banda, que aquesta presidència

informa que ha rebut un document, tractat a la Mesa de la

cambra i a la Junta de Portaveus, el qual ha estat assumit per

assentiment de tots els grups parlamentaris, escrit que proposa

incorporar una nova disposició addicional al dictamen del

present projecte de llei, per tal de garantir, d’una manera clara,

l’autonomia política i financera del Parlament. Així, d’acord

amb el que preveu l’article 117.5 del Reglament de la cambra,

es pot incorporar la proposta, amb la següent redacció:

“Disposició addicional sisena. La Mesa del Parlament de les

Illes Balears incorporarà al seu pressupost de cada exercici els

romanents de crèdit anulAlats al tancament de l’exercici

anterior.”
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Si els pareix bé, sotmetríem a votació incorporar aquesta

addicional sisena.

Vots a favor?

Unanimitat. Per tant, queda aprovada.

I ara, al títol del projecte de llei, a la denominació del títol

primer, als articles 1 i 2, a la denominació del títol segon, als

articles 4, 6 i 8, a la denominació del títol tercer, als articles 11,

12, 13 i 14, a la denominació del títol quart, a l’article 15, a la

denominació del títol cinquè, als articles 19 i 20, a la

denominació del títol sisè, a l’article 21, a la denominació del

títol setè, a l’article 22, a les disposicions addicionals primera

i segona, a la disposició derogatòria, a les disposicions finals i

a l’exposició de motius, a tots ells no s’hi mantenen esmenes.

Per tant, podem fer la votació conjunta de tots aquests articles

i disposicions.

Vots a favor?

Als articles no esmenats. Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Són 8 vots a favor; cap en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant queden aprovats tots aquests

articles.

I amb això, senyores i senyors diputats, hem acabat

l’articulat del projecte de llei. Per tant, seguidament podem

procedir al debat i votació de les esmenes que es mantenen a

les seccions dels pressuposts de les entitats de dret públic i de

les societats anònimes públiques de la comunitat autònoma de

les Illes Balears i també als dels ens del Servei Balear de Salut,

ib-salut i Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, tots referits a

l’any 2005.

Per tant, si els pareix, passam ja a continuació al debat

número 2, de totalitat i de globalitat de la secció 11, que és la

Conselleria de Relacions Institucionals i l’entitat de dret públic

80, Ràdio i Televisió de les Illes Balears. A la totalitat s’hi

mantenen les esmenes següents: 7683, a tota la secció, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 8094 a tota la secció

i la 8097 a l’entitat de dret públic 80, Ràdio i Televisió de les

Illes Balears. I del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes

número 7954, a tota la secció, i la 7814 a l’entitat de dret

públic 80.

Al programa 112C, relacions i cooperació amb altres

administracions públiques i ens públics i privats, s’hi mantenen

les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

números 8096 i 8095.

Al programa 121A, serveis generals de la Presidència del

Govern, s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista, 7524 i 7525.

Al programa 126C, comunicació i informació institucional,

s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, les esmenes 7650 i 7653; del Grup

Parlamentari Socialista, l’esmena 7726.

Al programa 463C, ordenació, promoció i foment dels

mitjans de comunicació social, s’hi manté l’esmena del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, número 7646.

Per tant, per fer la defensa conjunta de totes aquestes

esmenes, té la paraula, en primer lloc, en representació del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

L’esmena a la totalitat a aquesta secció la defensarem en el

plenari amb l’argumentació política que considerem adequada

en el moment. Ara me limitaré a la defensa de les esmenes

presentades a aquesta secció número 11, que es basen

fonamentalment en dos conceptes globals, als quals vull fer una

brevíssima referència, que és el que nosaltres consideram el

creixement importantíssim del programa 126C, que passa de

l’any passat a enguany, aproximadament de 6 milions d’euros

a quasi 14 milions d’euros. I el programa 463C, de 245.000

euros a 2.241.000 euros.

Pel que fa referència al primer programa, al 126C,

lògicament hi ha tot el que fa referència a la televisió

autonòmica, que fa que comprenguem el creixement. La nostra

discrepància no seria tant des del punt de vista pressupostari,

com des d’altres conceptes.

Pel que fa referència al programa 463C, sí que parlam

d’ordenació, promoció i foment dels mitjans de comunicació

social, hi ha un creixement espectacular que dóna la impressió

que el primer pressupost d’aquest govern volia donar la

impressió que la despesa en aquest aspecte baixava molt, i ara

que ja estam en el segon doncs ja està al nivell més alt i quan

arribem al final de legislatura ja en parlarem.

Les tres esmenes que defensam en relació amb aquest tema,

serien la 7650, que és d’addició i que pretén, igual que la

següent, retreure, donar de baixa per tant, partides del

programa 126C, que, a pesar de ser, i sobretot dins el

subconcepte d’estudis i treballs tècnics, que ens pareix

enormement desmesurat, 1.653.762 euros dedicats a estudis i

treballs tècnics dins aquest programa. I retreure en aquest cas,

amb aquesta esmena 300.000 destinats a incrementar la partida

de la secció 05, del Consell Econòmic i Social, instrument que

consideram fonamental per al funcionament de la democràcia

a la nostra comunitat.

L’altra esmena, la 7653, fa també referència a donar de

baixa, d’aquest mateix programa 126C i d’aquest mateix

subgrup, al qual ja he fet referència anteriorment, a 500.000

euros per millorar la dotació dins la secció 14, el Centre

Balears Europa per a campanya de difusió i sensibilització del
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paper de la Unió Europea, consideram fonamental a un any on

hi ha debat damunt el tractat de la Unió Europea.

I l’altre apartat, l’altre esmena, perdó, la 7646, en aquest cas

d’addició, que, a pesar que consideram molt desmesurat el

creixement de la partida global d’aquest programa 463C,

pensam que més greu és encara la inconcreció. No s’especifica

a què es pensa dedicar cadascuna de les partides i queda, per

tant, amb un nivell d’inconcreció molt general. Nosaltres volem

fer una esmena, presentar una esmena d’afectació, perquè es

destinin 1.500 milions d’aquests 2.200 a un Pla de suport als

mitjans de comunicació local per a la seva implantació i

desenvolupament. Consideram que els mitjans de comunicació

local són instruments imprescindibles per al funcionament de

la democràcia participativa i de base i per tant creim que

valdria la pena destinar aquesta quantitat a aquest programa.

I res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. El Sr. Sampol, en nom del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, reservarem per al debat en

plenari els arguments de l’esmena a la totalitat de la secció i a

l’entitat de dret públic Radiotelevisió de les Illes Balears. I ens

queden únicament dues esmenes en aquesta secció, que passaré

a defensar.

La primera fa referència -és una esmena d’afectació- a

establir convenis amb cases regionals per tal de realitzar cursos

de llengua i de cultura catalanes per tal de fomentar la

integració dels immigrants. Pensam que s’ha de donar suport a

les cases regionals no només per a actes folklòrics, sinó que han

de ser un bon instrument per facilitar la integració de les

comunitats d’immigrants de tal manera que abracin la nostra

llengua i la nostra cultura.

I quant a la següent esmenes, proposa transferir als

ajuntaments recursos necessaris per descentralitzar els actes del

Dia de les Illes Balears, que normalment es concentren uns

actes a les capitals, a Palma o a les capitals de Menorca i

d’Eivissa, però pensam que el Dia de les Illes Balears ha

d’implicar més els ajuntaments i és una manera que els

ciutadans de Balears participin d’aquesta diada.

I això és tot en aquesta secció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. El Sr. Alomar, en nom del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

(Inici de la intervenció inaudible)

Tenim presentades tres esmenes. La primera és la 7724, que

fa referència a..., és una esmena d’addició; fa referència a dotar

de recursos el consorci de Formentera Desenvolupament.

Creim que actualment en aquest pressupost només es preveu

l’amortització de capital; creim que és un consorci que encara

no ha complit tots els seus objectius, que és eficaç per al

desenvolupament de l’illa de Formentera, que pateix una triple

insularitat i que en aquest sentit creim que seria bo continuar

actuant a través del consorci per al desenvolupament d’aquesta

illa.

La segona esmena, la 7725, és d’addició i fa referència

també a una nova aportació al consorci d’Eivissa Patrimoni de

la Humanitat, que també en aquests actuals pressuposts només

es contempla l’amortització anual. Creim que tampoc aquest

consorci no ha acabat encara de complir tots els seus objectius;

creim que el fet que sigui declarada Eivissa patrimoni de la

humanitat té una repercussió tant a l’activitat econòmica com

a la imatge i al prestigi de la mateixa illa importantíssima.

Creim que, per tant, la figura del consorci firmat entre el

consell, l’ajuntament i el Govern de les Illes Balears és una

figura adequada i que per tant s’ha de potenciar perquè pugui

continuar complint i es puguin assolir els objectius que es varen

marcar quan es va crear.

I la tercera esmena fa referència..., és la 7726, és una

esmena d’afectació i fa referència als convenis de colAlaboració

amb Radiotelevisió Espanyola. Pensam que Radiotelevisió

Espanyola, que és un ens públic de tot l’Estat i que per tant

nosaltres com a Estat també participam en aquest ens, creim

que aquests convenis són importants; en els pressuposts passats

es contemplaven uns convenis d’aquestes característiques

perquè permeten que la programació de Radiotelevisió

Espanyola sigui més específica cap a les Illes Balears i si no

firmam aquest conveni podríem perdre aquesta especificitat o

una part de l’especificitat de la programació de Radiotelevisió

Espanyola. En aquest sentit proposam, com deia, una esmena

perquè s’aportin recursos per poder firmar els dos convenis de

colAlaboració que es mantenien amb Televisió Espanyola.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. En torn en contra, per part del

Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he d’anunciar que el

nostre grup parlamentari no entrarà a debatre la totalitat del

pressupost d’aquesta secció, per ser norma habitual i

tradicional d’aquesta casa substanciar-ho en el debat de plenari.

Dit això i no obstant això, sí que venim a posicionar-nos sobre

totes i cada una de les esmenes singularment considerades

presentades pels diferents grups parlamentaris, anunciant -vagi

per endavant- el nostre vot en contra de totes elles, sense

perjudici de reservar-nos la possibilitat de canviar el nostre

sentit del posicionament en el debat de plenari.

Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista,

especialment les dues primeres, 7724 i 7725, des del Grup

Parlamentari Popular entenem que tant una com l’altra ja s’han

centrat dins el contingut polític d’aquesta qüestió. Pateixen les
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dues del mateix mal: tant una esmena com l’altra, que ens

proposen dar de baixa una partida per dar-la d’altra a una altra

banda, no podem dar de baixa una quantitat d’una partida que

no existeix; la 64000 que vostès proposen dins la pròpia secció,

dins el programa 121A, no la podem trobar. Per tant d’un lloc

on no tenim una dotació no podem, efectivament, dar-la de

baixa, raó per la qual trobaran el rebuig del nostre grup

respecte d’aquesta esmena presentada.

Respecte a la 7726 del Grup Parlamentari Socialista, que ve

a proposar la garantia de la continuïtat dels dos convenis de

colAlaboració amb Radiotelevisió Espanyola, posam en

coneixement del grup proposant que el grup parlamentari que

represent té coneixement que el Govern ja ha signat convenis

de colAlaboració amb Radiotelevisió Espanyola per tal de

garantir la difusió i la projecció dels interessos de la societat de

les Illes Balears, interessos que també inevitablement i

indiscutiblement vendran, entenem, garantits amb la creació de

la radiotelevisió autonòmica.

I ja passaríem a debatre o a posicionar-nos sobre les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Començaríem per la 8096, que fa relació als

convenis amb cases regionals per tal de realitzar cursos de

llengua catalana i cultura de les Illes Balears; d’entrada volem

anunciar al Sr. Portaveu, al Sr. Sampol, reconèixer-li que en el

Grup Parlamentari Popular aquesta esmena ha estat ben rebuda,

ha estat benvinguda; encara no estam en disposició d’acceptar-

la, en continuarem parlant; en qualsevol cas tengui inicialment

per rebutjada aquesta esmena sense perjudici que pugui ser, per

la importància que té i el seu interessant contingut, susceptible

de ser acceptada en el pròxim plenari.

Continuam amb les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, especialment la que fa

referència a la descentralització dels actes del Dia de Balears,

esmena 8095. Li he de dir que des del grup parlamentari ens

hem creat seriosos dubtes respecte a acceptar aquesta esmena,

especialment pel que fa a qüestions de caràcter tècnic, per

entendre que les aportacions que vostès plantegen haurien de

fer-se amb partides de capítol 4, que com vostès saben

corresponen a despeses corrents, i el capítol 7, al qual fa

referència l’esmena, correspon a transferències de capital. Per

tant entenem que és el capítol 4 i no en el capítol 7. Per altra

banda els hem de dir que trobam durant altres anys una

descentralització ja manifesta i palpable de la diada, o dels

actes que se celebren amb motiu de la festivitat de la nostra

comunitat autònoma, tant a les illes de Menorca, Eivissa,

Formentera, com a l’illa de Mallorca. Allò de què sí som

susceptibles des del grup parlamentari és sobre el procés de

descentralització que vostès proposen, procés de

descentralització municipal, perquè entenem que podria crear

un conflicte sobre com, en quina mesura, i amb quin

percentatge hauríem de distribuir i amb quins criteris hauríem

de distribuir aquestes aportacions o aquesta descentralització

que vostès aquí mateix proposen.

I ja per anar concloent, i ja fent referència al Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i en particular a

l’esmena 7646, que parla de dar suport als mitjans de

comunicació locals per a la seva implantació i

desenvolupament, volem insistir en el mateix posicionament

que hem fet amb el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista: és una esmena benvinguda, ben rebuda, i ens

reservar el nostre criteri, el nostre posicionament de cara al ple

per inclinar d’una manera o d’una altra el nostre sentit de vot

respecte a aquesta proposta. En qualsevol cas entenguin per

rebutjada aquesta esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús del

torn de rèplica? Sí, el Sr. Alomar en nom del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. No, simplement és per dir que

l’esmena..., el programa 121A i el subconcepte 64000 si no

existissin l’ordinador de la casa no l’admetria; o sigui, des del

moment en què apareix en aquesta esmena és que existeix el

programa i el subconcepte. Simplement és això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula? No.

Idò així, acabat el debat de les esmenes presentades a la secció

11, Conselleria de Relacions Institucionals i l’entitat de dret

públic 80, Radiotelevisió de les Illes Balears, passaríem a la

seva votació, que si els pareix bé ho podríem fer en bloc, tant

les esmenes de totalitat com les de globalitat 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:

Són 7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

I passaríem al debat número 3, de totalitat de la secció 12,

Conselleria de Turisme; entitat de dret públic 81, Institut Balear

del Turisme; i entitat de dret públic 91, Institut d’Estratègia

Turística de les Illes Balears. 

A la totalitat s’hi mantenen les esmenes següents: Del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, l’esmena número

7639 a tota la secció. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, les esmenes número 8161, a la secció; 8162, a

l’entitat de dret públic 81; i 8163, a l’entitat de dret públic 91.

Del Grup Parlamentari Socialista es mantenen les esmenes

7728, a la secció; 7963, a l’entitat de dret públic 81; i 7967, a

l’entitat de dret públic 91.
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En principi jo tenc previst en el seguiment fer-ho amb dos

debats per separat, el número 3 i el número 4, però sabent quina

és la pràctica en comissió, si els pareix bé ho podríem fer

conjuntament amb el debat número 4 de globalitat en aquesta

mateixa secció i entitats de dret públic, que són la resta

d’esmenes del debat número 3, i que són: Al programa 751A,

Direcció i Serveis Generals de Turisme, s’hi mantenen les

esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista l’esmena número 8164; del Grup Parlamentari

Socialista les esmenes 7731 i 7735. Al programa 751B,

adequació, millora i promoció de l’oferta turística de els Illes

Balears, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds les números 7622,

7620 i 7618; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

l’esmena número 8165; del Grup Parlamentari Socialista les

esmenes 7685, 7729, 7730 i 7732. 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 7617, 7619, 7621 i 7616; del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les esmenes 7170,

7166, 7167, 7168 i 8169; del Grup Parlamentari Socialista les

esmenes 7684, 7683, 7733, 7734, 7736 i 7727.

Per a la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la

paraula en primer lloc, en representació del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment estam recuperant el

temps, i veig que començam fins i tot abans de l’hora prevista,

la qual cosa està molt bé però m’ha deixat una mica

descolAlocat perquè estava recollint els papers.

Bé, faré una defensa molt ràpida, com veig que s’està fent

per part de tots els grups, de les esmenes. La primera, que és la

7639, com que és una esmena de totalitat i seguint el costum

habitual en aquest parlament idò es defensaria en plenari. 

Passam, idò, a l’esmena 7622, que es una esmena

d’afectació per dedicar 1 milió d’euros a la promoció d’una

nova imatge turística, que tengui la desestacionalització com a

eix central. La 7620, que demana una alta d’1,5 milions d’euros

per a suport a plans locals de millora de la promoció de l’oferta

turística i que dóna la baixa en aquesta partida tan absolutament

exagerada que hi ha per a carreteres, que creim que no són tan

necessàries per millorar la nostra oferta turística. La 7618 va en

el mateix sentit, una quantitat superior, en aquest cas de 5

milions d’euros, i en comptes dels plans locals aquí serien per

als plans insulars; la partida de baixa es dóna també en aquest

concepte de carreteres. La 7617, de suport als ajuntaments

també per al tema de la desestacionalització turística, i partida

de baixa una vegada més en carreteres. I la següent que tenia

jo, la 7619, en realitat és una repetició i per tant se n’ha de

retirar una: retiraríem la 7619. La 7621, d’afectació, és per

desenvolupar un pla estratègic de desestacionalització; i la

7616 és l’elaboració i posada en marxa de plans insulars

estratègics, que també tendria la partida principal de baixes a

la de carreteres que, com he dit abans, consideram que en

absolut no és desitjable dedicar una partida de la quantitat que

hi ha prevista en els pressupostos per a carreteres i sí que hem

de dedicar més a millora de la nostra oferta turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Sampol, en nom del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, deixarem per a plenari la defensa

de les esmenes a la totalitat a la conselleria, a l’Institut Balear

del Turisme i a l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes

Balears.

L’esmena número 8165 proposa la convocatòria pública

dirigida a associacions o a empreses per al patrocini d’activitats

culturals o esportives d’interès per a la promoció turística de les

Illes Balears. A continuació proposam destinar, afectar la

quantitat necessària per tal d’anar adquirint, mitjançant compra

o expropiació, finques ubicades o on està ubicat el Camí de

Cavalls a Menorca; pensam que recuperar aquesta ruta, d’un

gran interès social i, per què no?, turístic, és de màxima

prioritat per a l’illa de Menorca. L’esmena número 8166

proposa també afectar una partida per a la rehabilitació del

patrimoni arqueològic de Son Real -aquí hi ha un error que diu

La Real, però és Son Real- i l’illa dels Porros. També

proposam afectar una partida per a la compra o expropiació de

les finques necessàries per a l’obertura d’accessos lliures a

platges que en aquest moment tenen el seu accés restringit per

una propietat o per un camí privat.

Proposam també afectar una partida per a la compra de

terrenys a Ses Feixes o Prat de la Vila; precisament aquests dies

hi ha una polèmica sobre si s’ha d’urbanitzar, si s’ha de

destinar a equipaments o si simplement ha de ser un gran espai

natural protegit, i la manera d’acabar amb aquesta situació seria

que el Govern, d’acord amb l’Ajuntament d’Eivissa, adquirís

aquests terrenys i fossin un gran espai natural protegit en el cor

de la ciutat per a ús de tots els vilatans. I finalment proposam

també afectar una partida per adquirir el Pati de la Lluna, a

Alaró, també un espai emblemàtic que ajudaria molt al

municipi i a la seva promoció turística.

I això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per a la defensa de les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el

seu portaveu Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, deixarem també per debatre en el ple els arguments

polítics que defensen les esmenes a la totalitat a la secció 12 i

a les entitats de dret públic 81 i 91.

Hem presentat una sèrie d’esmenes, un bloc de cinc

esmenes que fan referència a promoció. La primera d’elles

diríem que és una esmena a la totalitat del programa; seguim la

mateixa línia i argumentació que a l’esmena presentada al text
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articulat en el sentit de transferir el programa 751B, de

promoció turística, als consells insulars. La segona esmena

presentada dins aquest bloc de promoció, la 7732, fa referència

a campanyes de promoció personalitzada dirigides al mercat

espanyol i al mercat europeu per a cada una de les Illes; es va

fer ja anys enrere, creim que va donar resultat en el seu

moment, i especialment fer referència a allò que és el turisme

individual i el turisme independent, que creim que dins aquest

pressupost no es contempla aquesta modalitat de turisme, que

és la que està en aquests moments creixent més. La tercera

esmena, la 7729, fa referència també a campanyes de promoció

exterior dirigides a productes específics, també per a cada una

de les illes, tenint en compte que en aquest moment allò que

està en crisi és el producte tradicional; creim que s’ha de fer un

esforç especial d’anar a captar productes específics que poden

complementar aquesta dificultat que podem trobar dins el

producte tradicional, en el qual tenim molta competència

d’altres destins de la mateixa Mediterrània.

L’esmena següent, la 7730, fa referència a la promoció del

turisme cultural; el turisme cultural és un segment important,

d’augment constant dins Europa; nosaltres creim que tenim

condicions adequades per poder entrar dins aquest segment i

especialment en aquests moments hi ha unes inversions que

s’estan fent a la Seu per part del pintor Miquel Barceló que

creim que són d’especial interès per promocionar: podria ser en

certa manera la bandera de promoció de l’activitat cultural a les

Illes Balears, i en aquest sentit feim aquesta esmena

d’afectació. 

També la 7734, una esmena de substitució que fa referència

a la promoció dels productes comercialitzats a través del

sistema Avanthotel; el sistema Avanthotel és un sistema que ha

vengut a substituir el pla de marques anterior, creim que és

important que existeixin sistemes d’aquestes característiques,

sense entrar a analitzar en concret les característiques de

l’Avanthotel, però sí que creim que ja que es fa un esforç de

comercialitzar a través d’aquest sistema s’ha de fer un esforç

també de promoció d’aquests productes que es comercialitzen

a través del sistema Avanthotel. Dins el pressupost no existeix

aquesta partida, no s’especifica aquest esforç i creim que per

tant seria bo que es dugués a terme. També dins aquesta partida

feim una referència a inversions en esponjament a zones

turístiques, que dins el pressupost no es contemplen en cap

moment els esponjaments a zones turístiques.

Llavors hi ha dues esmenes, la 7684 i la 7733, que fan

referència a sistemes de qualitat. El primer...

(S’atura en sec l’enregistrament)

És temps o...?

EL SR. PRESIDENT:

No, s’ha esgotat la bateria. A veure si...

EL SR. ALOMAR I MATEU:

...fa referència, seguint la línia de transferir competències en

turisme als consells insulars...

(Es torna a aturar l’enregistrament)

EL SR. PRESIDENT:

No, esperi un moment que l’hi canviaran. L'hi vol canviar

per un altre?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

...proposam la transferència d’aquests recursos de qualitat

i d’execució de producte turístic als consells insulars. I també

n’hi ha una de més específica: creim que dins el pressupost i

dins la memòria es parla molt de sistemes de qualitat, però no

es parla gens ni mica de sistemes de qualitat homologats

internacionalment, que en definitiva són aquells que ens

podrien fer forts dins els mercats turístics. En aquest sentit

notam a faltar aquesta promoció, aquesta implantació de

sistemes de qualitat homologats internacionalment i proposam

aquesta esmena d’afectació.

Llavors vénen una sèrie d’esmenes que fan referència ja a

inversions concretes. Creim que al marge de l’estudi, el conveni

que s’està signant entre l’Administració central,

l’Administració local, és a dir, consell insular, ajuntaments de

Llucmajor i Palma i el Govern de les Illes Balears per dur

endavant un pla de rehabilitació de la platja de Palma, al marge

d’aquest conveni, que en definitiva són els estudis previs per

dur aquest pla de rehabilitació, creim que és necessari, com ja

es venia fent abans, i record la pedrera de Can Set com a

exemple, inversions a la platja de Palma perquè és una zona

que necessita de forma urgent ja inversions per anar millorant

alguns aspectes.

Se’ns va anunciar que s’havia acabat el Pla d’excelAlència.

Creim que el Pla d’excelAlència no ha tengut l’efectivitat que

havia de tenir, si és que està acabat -ho dubtam- i per tant és

necessari dins aquesta mateixa línia invertir més recursos, i per

això també proposam aquesta esmena de substitució.

A la fundació parlàvem abans de la intervenció de l’artista

Miquel Barceló a la capella de Sant Pere de la Seu; no està

acabada, falten uns vitralls. La iniciativa d’aquesta intervenció

va ser del Govern de...

(Es torna a aturar l’enregistrament)

Jo no sé si aquí tenim algun fantasma...

EL SR. PRESIDENT:

No, esperi, que l’hi tornaran a canviar perquè si no, no

quedarà enregistrat per al Diari de Sessions.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No, molt ràpidament intentaré...

Com deia crec que seria una bona inversió dins aquest

capítol de grans esdeveniments que ha anunciat el mateix

govern i queden reflectits dins els pressuposts, crec que seria

una bona inversió acabar aquesta actuació a la capella de Sant
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Pere que, com deia abans, podria ser una de banderes de

promoció del turisme cultural.

El Pla d’excelAlència de Puigpunyent, insistim un any més.

Aquest any se li ha donat uns recursos a Puigpunyent

insuficients per aquest municipi, que és petit, però en canvi rep

molts de visitants estant a la Serra de Tramuntana. I pensam

que seria bo dur endavant aquest Pla d’excelAlència.

El Pla d’excelAlència de Sant Lluís se’ns va anunciar per

part del conseller que ja estava acabat. Entenem que encara no

està acabat aquest Pla d’excelAlència de Sant Lluís i per tant,

també pensam que és necessari posar els recursos per dur-lo a

terme i finalitzar-lo.

I per acabar una esmena, la 7683, que fa referència a

l’Escola d’Hoteleria de Menorca i pensam que no només és

necessari parlar-ne, que quedi amb bones paraules aquesta

voluntat de fer una escola d’hoteleria a Menorca, sinó que s’ha

de concretar damunt els pressuposts. En aquest sentit feim

aquesta esmena d’afectació perquè pugui ser una realitat

aquesta l’Escola d’Hoteleria de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. En torn en contra i en nom del

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. En ple ja es debatran les esmenes a

la totalitat i les esmenes a les entitats de dret públic, com han

demanat tots els grups polítics. 

I en contesta a les esmenes d’Esquerra Unida-Els Verds. En

primer lloc dir-li al Sr. Ramon que sembla que allò que no es

posar para-sols a les platges o fer algun tipus de coses a les

platges no és turisme. I des del Grup Popular s’entén que el fet

de fer carreteres i tot allò que ell ha mencionat i que pretén

canviar d’un costat a l’altre aquestes partides, també des del

Grup Popular s’entén que és treballar en la qualitat turística.

Bé respecte a les esmenes, les tenc ordenades pel número

d’esmena. Respecte la 1616, una esmena de substitució, de

plans insulars d’estratègies, dir que la Conselleria de Turisme

i l’IBATUR estan elaborant ja des de cada una de les illes i per

a cada una, un Pla estratègic de promoció turística que ja inclou

actuacions desestacionalitzadores i que dins la previsió

pressupostària de l’IBATUR ja es contempla també la

cobertura pressupostària d’aquestes actuacions.

Respecte la 7617 de substitució, sobre el suport als

ajuntaments. És a dir, aquest suport ve reflectit

pressupostàriament ja en els pressuposts, en les partides

pressupostàries allà on pareixen el finançament de les

actuacions corresponents als plans per palAliar l’estacionalitat

turística.

Respecte la 7618, també de substitució, de suport als plans

i millora de promoció de l’oferta turística. Aquest suport ve

reflectit pressupostàriament a les partides pressupostàries allà

on apareixen el finançament de les actuacions corresponents al

Pla per palAliar l’estacionalitat turística, igual que a l’anterior.

A la 7619, ha estat retirada a petició, segons ha dit el seu

portaveu Sr. Miquel Ramon.

I la 7620 d’addició, de suport als plans (...). Aquest suport

també ve reflectit pressupostàriament a les partides en el Pla

per palAliar l’estacionalitat turística, com li havia dit també

anteriorment.

Respecte l’esmena d’afectació, la 7621, la

desestacionalització del model turístic. Dir-li que la Conselleria

de Turisme i l’IBATUR estan elaborant des de cada una de les

illes i per a cada una, com havia dit abans, un Pla estratègic de

promoció turística que ja inclou aquestes actuacions

desestacionalitzadores.

I la 7622 d’afectació. També respecte les activitats

d’IBATUR, la majoria d’aquestes es poden considerar

desestacionalitzadores, promoció de golf, cicloturisme,

etcètera. I de forma afegida s’han pressupostat les campanyes

a Menorca tot l’any, un Hivern a Eivissa i Formentera i un

H i v e r n  a  M a l l o r c a .  A c t u a c i o n s  p l e n a m e n t

desestacionalitzadores. 

I si no canviam d’idea, en principi es rebutjaran aquestes

esmenes que s’han presentat als pressuposts.

Les del Grup PSM també les he ordenat per numeració del

número d’esmenes que és el que jo tenia.

Respecte la 8164 que és de la Direcció i Serveis Generals

de Turisme, per a l’estudi dels efectes del tot inclòs a l’oferta

complementària. El pressupost no reflecteix l’estudi de la

incidència del tot inclòs, atès que aquest servei ja s’està

estudiant, analitzant i inspeccionant amb els serveis propis de

la conselleria, el CITTIB.

Respecte la 8165, com a sorpresa, amb la colAlaboració amb

associacions i empreses. Acceptar-li aquesta esmena i fent un

canvi de 100.000 euros dins el programa 751B. Per tant,

acceptaríem aquesta esmena.

A la 8166, rehabilitació del patrimoni ecològic de Son Real

i l’illa dels Porros. No hi ha  prevista cap actuació de la

Conselleria de Turisme per una sèrie de raons. En primer lloc

el jaciment arqueològic a l’illa dels Porros està en una zona de

la demarcació de Costes. En segon lloc la gestió de Son Real

està (...) a la Fundació Balear Sostenible, la qual sembla ser

està estudiant la signatura d’un conveni amb la UIB

(Universitat de les Illes Balears) per a la realització d’un Pla

director del parc arqueològic de Son Real.

A la 8167 d’afectació, del procés d’obertura d’accessos

lliure a les platges de l’illa. No hi ha prevista cap actuació amb

l’impacte pressupostari de la Conselleria de Turisme, ni de les

empreses adscrites a aquest respecte.

Respecte la compra de Ses Feixes a Eivissa. Allà on posa el

Prat de Vila, m’imagín que vol dir el Pla de Vila, o el Prat de
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les Monges. Bé dir-li que tal vegada arriba tard en això perquè

l’ajuntament ja ha aprovat, avui o demà l’aprovarà, una (...)

d’aquella zona, en la qual s’edifica part d’aquell sector de Vila.

Per tant, queda ja qualificat i no amb possibilitat d’adquirir sòl

que pugui convertir-se en públic.

Hi ha una afectació per a l’adquisició del pati de Sa Lluna

d’Alaior. Està previst l’adquisició per a l’exercici pressupostari

del 2004, aquesta adquisició.

I respecte la 8170 d’afectació, en referència al tema del

Camí de Cavalls. No hi ha prevista cap actuació amb impacte

pressupostari de suport al Consell Insular de Menorca al

respecte. 

Per tant, excepte la 8165, rebutjaríem aquestes esmenes.

Respecte les presentades pel Partit Socialista. També

l’ordre en què les tractaré serà el que he dit abans.

N’hi ha una d’afectació respecte l’Escola d’Hoteleria de

Menorca. A Menorca no existeix l’Escola d’Hoteleria, per tal

cosa no es pot dedicar cap import pressupostari al seu

manteniment. Tot i això, s’està estudiant dedicar una quantia

significativa del pressupost de la Conselleria de Turisme al

possible establiment d’aquesta escola quan es faci.

Respecte la 7684, les transferències als consells de Menorca

i d’Eivissa i Formentera dels recursos de qualitat i execució del

producte turístic. Dir-li que hi ha previst el manteniment dels

convenis en matèria de qualitat turística amb els consells

insulars de Menorca i Pitiüses, a càrrec de l’Institut de Qualitat

Turística, l’àrea d’INESTUR i l’empresa pública adscrita a la

Conselleria de Turisme, així com les associacions empresarials

corresponents a cada illa.

La següent, la 7685, que es refereix a la transferència de les

competències en promoció turística. Segurament que uneix una

moció que ja es presenta dimecres que ve respecte aquest tema

i allò que es demana a l’Estat és que transfereixi les

competències que no va transferir amb el decret de l’any 83, em

sembla que és. I mentre aquesta transferència no es faci, es

demani que es facin unes promocions específiques per a cada

illa. I serà tractada amb el suport del Consell d’Eivissa aquest

tema, per les notícies que jo tenc.

La 7727 d’afectació, del Pla d’excelAlència turística de Sant

Lluís. No hi ha previst en el pressupost de la Conselleria de

Turisme cap aportació al Pla d’excelAlència de Sant Lluís, atès

que en el conveni que es posa en marxa la darrera anualitat

prevista és la de l’any 2004.

La 7729, respecte les campanyes de promoció exterior de

productes específics. S’està treballant i negociant amb

Turespaña perquè aporti un total de 4 milions d’euros per a

campanyes de promoció turística a l’exterior de cada

destinació. I de forma afegida l’IBATUR realitzarà alguns tipus

de campanya on line adreçades a aquests segments del turisme

que vostè menciona en la seva proposta.

La promoció del producte cultural de les illes, que vostè ha

mencionat a l’esmena 7730. L’IBATUR realitza nombroses

campanyes de promoció, entre altres els productes de caràcter

cultural, festivals de música, actuacions de caràcter etnològic,

etcètera. I encara que en concret no s’està prevista la promoció

de l’obra de’n Miquel Barceló, que està fent especialment a la

Catedral, que vostè ha mencionat. Tot i que les actuacions

estrictament de caràcter cultural són competència de la

Conselleria d’Educació i Cultura dins el Govern de les Illes

Balears.

La 7731, adequació i millora de la promoció de l’oferta

turística, la Fundació Art de la Seu. El mateix, el pressupost no

reflecteix l’aportació a la fundació, atès que s’està cercant el

patrocini d’entitats privades per a aquesta qüestió. La qual cosa

comportarà un impacte nul de l’activitat dels pressuposts del

Govern.

La 7732, de campanyes de promoció personalitzada. El

mateix que li he dit abans, s’està treballant i negociant amb

Turespaña perquè aquesta aporti un total de 4 milions d’euros

per a campanyes de promoció turística de caràcter global a

l’exterior per a cada destinació d’illa. I de forma afegida

l’IBATUR realitzarà alguns tipus de campanya on line, també

com li havia dit abans.

La 7733, que afecta la implantació dels sistemes de qualitat

homologats. No hi ha previstes actuacions amb impacte

pressupostari als comptes d’INESTUR, en concret a les d’àrea

(...), responsable en matèria de qualitat. Però es realitzarà

alguna actuació quan s’aprovi la norma europea en aquesta

qüestió per als establiments turístics, cosa que no està feta

encara.

Respecte a allò que ha dit de l’avanthotel, a la 7734. Hi ha

un projecte d’integrar la pàgina de promoció de l’IBATUR dins

la pàgina web d’avanthotel mitjançant un enllaç o semblant. Hi

ha prevists en els pressuposts de la conselleria un import

màxim de 1,25 milions d’euros com aportació d’aquesta al

futur consorci per a la rehabilitació integral de la platja de

Palma i s’espera que el Govern central aporti, almanco, la

mateixa quantia que aporta el Govern d’aquestes illes. Respecte

les inversions en esponjament. Si hi ha actuacions aquestes es

faran, com és habitual els darrers anys, a càrrec dels diferents

plans d’excelAlència aprovats o que s’aprovaran a través si

s’escau de les actuacions aprovades al Pla per palAliar

l’estacionalitat turística.

I per últim la 7735, que parla del Pla d’excelAlència de

Puigpunyent. Els plans d’excelAlència s’atorguen a municipis

per a actuacions a zones turístiques o zones urbanes properes

a zones turístiques. De forma afegida en primer lloc a la

Conselleria de Turisme no ha arribat, ni es té coneixement de

l’existència d’aquest pla per a Puigpunyent. I en segon lloc ja

hi ha una sèrie de compromisos pressupostaris en altres

municipis que ho varen solAlicitar en el seu moment també. I

respecte les inversions a la platja de Palma. Hi ha prevists en

els pressuposts de la conselleria un import màxim d’1,25

milions d’euros, com a aportació al futur consorci per a la

rehabilitació integral de la platja de Palma. I s’espera que el

Govern central, governat pels socialistes, aporti almanco la

mateixa quantitat. Respecte les inversions en esponjament, si hi

ha actuacions aquestes es faran, com és habitual, els darrers
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anys a càrrec dels diferents plans d’excelAlència aprovats

últimament.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Torn de rèplica? Cap grup vol

fer ús del torn de rèplica.

Idò passaríem a la votació de les esmenes que venim de

debatre en els debats número 3 i 4. Aquesta presidència entén

per les manifestacions dels portaveus que convendria votar

abans. 

En primer lloc l’esmena 8165 del PSM, esmena presentada

al programa 751B.

Per tant, la sotmetem a votació.

Vots a favor de l’esmena 8165?

S’aprova per unanimitat.

I ara passaríem a la votació de la resta d’esmenes

presentades tan a la totalitat de la secció 12, Conselleria de

Turisme, com a l’entitat de dret públic 81 i 91. Així com les

esmenes de globalitat, també presentades en aquestes mateixes

seccions, tret de l’esmena 7619 d’Esquerra Unida i Els Verds,

que el seu portaveu ha anunciat la seva retirada.

Per tant, vots a favor de totes 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 havent arribat fins el que teníem previst per avui, se

suspèn la sessió fins demà a les 9,30 del matí que començarem

per la secció 13.

Bona nit.
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