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EL SR. PRESIDENT: Continuarem, torna a començar, més ben dit, la sessió de la
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Comissió d’Hisenda i Pressuposts i, en primer lloc, demanar si
es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Guillem Camps.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions, moltes gràcies.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006.

Passam idò a debatre el punt relatiu a dictaminar el Projecte
de Llei RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006.

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà amb 20 apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivada de l’informe de ponència.
Començam, per tant, amb el text articulat.

En el debat número 1, a l’articulat del dictamen del projecte
de llei s’hi han presentat les esmenes següents: a l’article 5, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, 8639 i 8638,
ambdues de supressió; del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, les esmenes 9252 i 9252, ambdues de modificació,
i 9254, de supressió; del Grup Parlamentari Socialista, la 8827,
8828, 8829, 8830, 8833, 8831, 8832, totes elles de supressió.

A l’article 6, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 9255, de supressió, i la 9256, de modificació.

A l’article 8, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, l’esmena 9257, de modificació; del Grup
Parlamentari Socialista, l’esmena 8834, de supressió.

A l’article 9, del Grup Parlamentari Socialista, 8822 i 8824,
ambdues de supressió.

A l’article 11, del Grup Parlamentari Socialista, la 8823 i
8835, ambdues de supressió.

A un article nou, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 9261, d’addició.

A l’article 12, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 9258, de supressió; del Grup Parlamentari
Socialista, la 8836, de supressió.

A l’article 13, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 9259, de supressió.

A l’article 14, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 9260, de supressió, i del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, la 8640, de supressió.

A la disposició addicional quarta, del Grup Parlamentari
Socialista, la 8840, de supressió; del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, la 9262, de supressió.

A la disposició addicional cinquena, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, la 9263, d’addició, i del Grup
Parlamentari Socialista, la 8839, d’addició.

A la disposició addicional sisena, del Grup Parlamentari
Socialista, la 8826, de supressió.

A la disposició addicional setena, esmena del Grup
Parlamentari Socialista, la 8825, de supressió.

A l’exposició de motius, esmena del Grup Parlamentari
Socialista, 8837 i 8838, ambdues de supressió.

Passam, per tant, a la defensa conjunta d’aquest grup
d’esmenes que acabam d’anunciar i per tant té, en primer lloc,
la paraula, en nom del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup té presentades tres
esmenes a aquest text articulat i una d’elles tal vegada la retir,
si no se m’accepta una correcció que he vist que hi ha una
errada a la seva redacció.

Bé, la primera, la 8638, fa referència a l’article 5, els crèdits
ampliables, i proposam suprimir l’apartat m), que és l’apartat
que fa referència a IB3. Supòs que després de tots els debats que
hem tengut sobre aquest tema en el Parlament, no fa falta
argumentar-ho més; crec que tots coneixen els nostres
arguments i, en fi, estam en contra que sigui un crèdit ampliable
la part que va destinada a Radiotelevisió de les Illes Balears,
també coneguda com a PP3.

La següent esmena, també amb referència a l’article 5, bé,
no queda clar a quina lletra anava referida, no es posa, i anava
referida a la lletra q) i al segon paràgraf, perquè aquí només
posa el segon paràgraf de l’article 5, apartat 1, doncs el segon
paràgraf d’aquesta lletra q), que es refereix als crèdits
corresponents a assistència sanitària amb mitjans aliens, o sigui
les transferències de capital públic cap a les clíniques privades,
que és una cosa que va en augment. I apart, la quantitat
pressupostada figura com a crèdit ampliable perquè s’hi puguin
desviar més recursos.

Si se m’accepta aquesta correcció, que simplement deia
paràgraf 2, però hauria de ser paràgraf 2 de la lletra q), doncs la
mantendria; si no se m’accepta, doncs la retiraria, i total hi ha
un altre grup que té presentada esmena i votaria l’esmena
d’aquest altre grup, però volia explicar, perquè ara me n’he
adonat que així, amb aquest redactat, doncs aquesta esmena no
s’entén perquè faltava aquesta referència a la lletra q).

I llavors, l’altra esmena, que era la 8640, i a veure si tenc les
operacions de crèdit, és a l’article 14, apartat 3, és també de
supressió, l’endeutament. Estam radicalment en contra d’aquest
endeutament tan exagerat que es produeix per part del Govern
del PP a la nostra comunitat autònoma i, bé, feim una esmena de
supressió d’aquesta autorització per a endeutament, crec que
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també és un tema que n’hem parlat tantes vegades que no fa
falta argumentar-ho molt més. Aquestes són les esmenes i ja dic
no sé si solucionar-la és problema d’aquesta esmena que li
faltava la lletra q) i si no és esmenable, crec que així no tendria
sentit, doncs la retiraria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Mascaró, en nom del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM hem presentat
una sèrie d’esmenes per suprimir caràcters ampliables d’algunes
partides. A la 9252, demanam suprimir el caràcter ampliable
dels crèdits destinats als pagaments de retribucions d’alts
càrrecs; entenem que a hores d’ara ja hi ha suficients alts càrrecs
i que per tant no és necessari deixar la partida ampliable, sinó
que ja haurien de saber ben bé què els pagaran l’any que ve.

A la 9254, també demanam suprimir el caràcter ampliable
de les transferències corrents a l’ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears. Creim que el pressupost de la televisió pública
està suficientment ampliat fins ara com perquè encara se n’hi
hagi d’afegir més, per tant demanam suprimir aquest caràcter.

I també, amb la 9253, demanam suprimir el caràcter
ampliable de l’assistència sanitària amb mitjans aliens. Entenem
que ha de ser el sistema de salut pública qui ha de donar els
serveis i l’assistència necessària als ciutadans i no substituir-ho
per serveis privats, els serveis privats han de ser un recurs
complementari, però no el recurs de la sanitat pública i per això
demanam la supressió del caràcter ampliable.

Després, a l’article 6, que fa referència a incorporacions de
crèdit, demanam suprimir el punt 1 d’aquest article 6, amb la
9255. Entenem que aquest article 6 pretén incorporar romanents
de pressuposts anteriors als pressuposts del 2006. No entenem
perquè un govern format per un partit d’aquells grans defensors
del dèficit zero, ara, després d’haver generat un gran deute,
encara vol incorporar romanents a pressuposts següents, enlloc
de dedicar-ho a minorar dèficit o a rebaixar deute. Per tant,
demanam suprimir aquest punt 1 de l’article 6.

La 9256 és una conseqüència tècnica del punt anterior, com
que diu així mateix, perquè es refereix al punt anterior, i
demanam suprimir el punt anterior, per tant només és suprimir
“així mateix” d’aquest segon punt.

I després, referent a l’article 8, tenim l’esmena 9257, en què
pretenem rebaixar la quantitat que necessita autorització prèvia
del Consell de Govern per a les despeses. Pensam que 180.000
euros per a una conselleria i 500.000 euros per a l’ib-salut hi ha
un marge de maniobra suficient a nivell econòmic, però a la
vegada garanteix una millor transparència en la gestió.

Després, amb l’esmena 9261, demanam afegir un nou
article. El Govern ha parlat molt, molt i molt de pressuposts
socials i llavors, amb aquest nou article, el que pretenem és
garantir que almanco els pressuposts que són els programes

considerats socials no es puguin minorar, perquè parlam molt
d’uns pressuposts socials que no ho són, i llavors, a més, les
partides que sí eren socials es minorin no ens pareixia gens
correcte. Per tant, demanam que els crèdits de les despeses dels
capítols 4, 6 i 7 dels programes considerats socials no es puguin
minorar.

Després, a l’article 12 tenim una esmena, la 9258, en què
demanam suprimir tot aquest article 12, és l’article que fa
referència a avals. Nosaltres entenem que les entitats de dret
públic i les empreses públiques s’han convertit en entitats
financeres del Govern. El Govern traspassa funcions i
actuacions a les empreses, però no traspassa suficient capital,
han d’anar als bancs a cercar-lo. I pensam que a hores d’ara 114
milions d’euros de nou deute a tot allò que s’ha acumulat
aquests dos anys no és exagerat, sinó que ja és un disbarat, per
tant demanar suprimir aquest article 12.

També demanam suprimir, a la 9259, els avals excepcionals
de l’article 13, el que fa referència a l’aval de 36 milions
d’euros, l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Pensam ja que amb el pressupost que té va més que sobrat com
perquè a més el Govern li hagi d’avalar un nou deute. Entenem
lògic que el govern avali crèdits a Serveis Ferroviaris de
Mallorca però a la Radiotelevisió de les Illes Balears ja ho
trobam una mica exagerat.

Llavors a l’article 14, amb l’esmena 9260, demanam
suprimir els punts 3, 4, 5 i 6, que són els que fan referència a
endeutament, a operacions de crèdit efectivament, perquè sí que
entenem que el Govern a un moment donat pot necessitar una
operació de tresoreria per mantenir liquidesa a un moment
donat, però no operacions de crèdit a llarg termini. Torn repetir,
el govern format pel partit del dèficit zero, en canvi fan tot el
contrari i pensam que ja és hora que s’aturin i una manera
d’aturar-ho és no permetre més operacions de crèdit.

Després, a la disposició addicional quarta, amb l’esmena
9262, demanam suprimir el punt c). El punt c) és un que pretén
posar límit al pagament en matèria de carreteres als consells
insulars i entenem que no té sentit, a no ser que el sentit que
tengui sigui una manera d’ofegar els consells obligant-los a no
poder fer altres coses en cas que vulguin fer les carreteres,
perquè el Govern no els passarà els doblers. Per tant, demanam
suprimir aquest punt c).

A la disposició addicional cinquena hem presentat l’esmena
9263, la qual pretén simplement corregir els desequilibris
financers territorials que produiria si es manté aquesta
disposició addicional cinquena. Per tant, si es traspassa doblers
a un consell o s’assumeixen tasques d’un consell amb doblers,
pensam que a la resta de consells se’ls han d’equilibrar aquests
doblers.

I res més, això són les esmenes que tenim presentades des
del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup també ha presentat un conjunt
d’esmenes a la supressió del caràcter ampliable d’alguns dels
crèdits que es proposen en el projecte de llei. Hi ha una
argumentació que es comuna a totes les solAlicituds de supressió,
que és, en primer lloc, que el pla d’equilibri econòmic i financer
que el Govern va presentar al Consell de Política Fiscal i
Financera i que va ser aprovat, preveu -per tant el Govern està
obligat a disminuir el número de crèdits ampliables. Així ho diu
el text literal del Pla d’equilibri econòmic i financer; doncs bé,
després d’aquest solemne compromís aprovat pel Consell de
Política Fiscal i Financera, resulta que el Govern ens proposa
una bona partida de crèdits ampliables, més que en el pressupost
de l’any 2005, en concret quatre més, quan el que ha de fer és
exactament suprimir-los.

En segon lloc, quan nosaltres ens oposam al caràcter
ampliable d’aquests crèdits hem de tenir en compte que no
estam en contra de les despeses o almanco no de totes, sinó del
seu caràcter d’ampliables, és a dir aquests crèdits es poden
perfectament suplementar si són insuficients, però lògicament
a través d’una modificació de crèdit i per tant donant de baixa
les partides corresponents que equilibrin el pressupost. No és
necessari que la suplementació es faci per via d’ampliació de
crèdit, és a dir, sense una contrapartida, és a dir, incrementant
eventualment el dèficit o la substitució de dèficit del pressupost.

Per tant, comencem, primer la de retribució d’alts càrrecs,
antiguitat i complements específics als docents, cap raó per la
qual sigui ampliable. Les transferències a la Radiotelevisió de
les Illes Balears no en parlem, com ha dit la diputada que m’ha
precedit, ja està prou ampliable la Radiotelevisió de les Illes
Balears. Després n’hi ha una altra que és realment pintoresca,
diu que s’ampliaran els crèdits destinats al finançament de la
Hipoteca Jove; la pregunta és: quins crèdits? No hi ha un sol
crèdit a tot el pressupost per a la Hipoteca Jove, ni un duro
enlloc, ni a la Conselleria d’Habitatge, ni a l’IBAVI, ni al
capítol 8 de cap de les seccions comunes, perquè la Hipoteca
Jove no té cap pressupostació, cap pressupostació. I es dóna la
paradoxa que la llei fa ampliable un crèdit que en els
pressuposts no existeix, és a dir, ja és rissar el ris del sense
sentit.

Crèdits ampliables són els de l’assistència sanitària amb
mitjans aliens, alerta, és a dir, no són crèdits ampliables els de
l’assistència sanitària pública, no són crèdits ampliables aquells
que són necessaris per fer prestacions públiques sanitàries, però
quan aquestes prestacions les ha fet una clínica privada i se l’ha
de pagar, llavors els crèdits són ampliables. Això sí que és
sagrat, amb això no se juga, ara, amb la sanitat pública sí, això
és per als pobres i no fa falta posar-hi massa doblers.

Seguirem, bé, hi ha una partida ampliable, que són els
crèdits per als recaptadors i la remuneració d’agents que no té
cap sentit perquè són ingressos afectats i per tant és redundant
l’apartat b) del mateix article, que fa crèdit ampliable tots
aquells que tenguin ingressos afectats, com és lògicament són
els premis i les retribucions als recaptadors. No sé per què volen
innecessàriament ampliar el número de crèdits ampliables. Els
plans de pensions, tres quarts del mateix; la conciliació de la
vida familiar, etcètera, per tant aquest grup signifiquen un
compliment, intentar que el Govern acompleixi el seu propi pla
d’equilibri econòmic i financer.

L’esmena 34, totes les nostres comencen per 88, l’esmena
34 pretenem que l’incompliment de la normativa pròpia, és a
dir, autonòmica en matèria de subvencions, que aquest article
pretén que les subvencions per FEOGA-Garantia les eludeixi,
no té absolutament cap sentit. Miri, aquelles subvencions que
venen d’Europa o que venen de plans molt més amples i que
venen d’altres administracions no tenen perquè eludir el
compliment propi de la comunitat autònoma en matèria de
subvencions. Jo record perfectament un cas que és, lògicament
una mica arrossegats per aquesta voluntat funcionarial
d’excepció, les subvencions que es donaven per part de la
comunitat autònoma amb càrrec al Pla estatal d’habitatge,
tradicionalment venia posat en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma que també estaven exempts d’acomplir la
normativa de subvencions autonòmiques. Per què? No té cap
sentit, es va suprimir, amb tota lògica, perquè no hi ha cap raó
perquè el fet que els fons venguin d’una altra administració, els
titulars d’aquesta subvenció no hagin d’acomplir allò que
s’exigeix a tothom en matèria de subvencions perquè són lleis
pròpies elaborades i aprovades per aquest Parlament d’aquesta
comunitat. No entenem perquè el FEOGA-Garantia ha de
constituir una excepció, ja és per si una excepció a la
Conselleria d’Agricultura la creació d’una empresa que maneja
en el marc de l’administració aquest fons com perquè a més
l’eximim d’acomplir la nostra pròpia legislació.

Hi ha una sèrie de qüestions que figuren a la Llei de
pressuposts que no són pròpies de la Llei de pressuposts, que no
tenen el suficient rang per figurar en el text normatiu de
l’articulat. Per exemple, aquí tenim, dins despeses de personal,
l’autorització d’un pagament per a despeses d’assegurança de
vida als membres del Govern; ni són despeses de personal, ni el
tema, si és necessari fer-ho, és propi d’un articulat de llei de
pressupost.

A l’article 9 hi ha una confusió absolutament
incomprensible en matèria de funcionaris entre el que és plaça
i lloc de treball, és un article mal redactat, molt mal redactat,
perquè quan un funcionari obté una plaça és en el cos al qual ha
optat i després, dins aquell cos, té dret i és titular d’un lloc de
treball que no té res a veure amb la plaça. La confusió que fa
aquest article en matèria de plaça i lloc de treball és impropi que
vengui redactat per un govern que té, entre altres competències,
i com a molt important, la de la funció pública.

Determinar quines són les indemnitzacions per raó de
serveis és una norma reglamentària, impròpia de la Llei de
pressupost, així com determinar les dietes de la Comissió Mixta
de Transferències, aquestes coses no té absolutament cap sentit
que estiguin articulades a la llei.

Una esmena, la número 36, que és de fons, i coincident amb
una que ha presentat el Grup PSM, que és la supressió dels 114
milions d’euros per avals per a entitats i empreses que és a tot
llum excessiva. Proposam la supressió dels apartats b) i c) que
pretenen una modulació excessiva i fora de lloc, està previst a
la Llei de transferències de carreteres als consells insulars, que
el que fan és escatimar un cost, millor dit, el pagament d’unes
quantitats que són cost efectiu, que són quantitats per a
manteniment de carreteres. I aquí hi ha una confusió, perquè es
diu aquest cost efectiu, primer es converteix en comissionat, es
pagarà contra certificacions, cosa que la Llei de transferència de
carreteres no diu, com és lògic, el cost efectiu no és condicionat,
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no és un cost per a inversions, és un cost per a manteniment; és
un cost perquè les carreteres que s’aniran transferint puguin ser
reparades, pintades, reasfaltades i mantingudes. Si es converteix
això amb un cost que es pagarà contra certificacions, s’està
creant un condicionament a obra, i normalment obra nova,
també és veritat que hi pot haver contractes per a manteniment,
però es desdibuixa el concepte de cost efectiu, que també té,
lògicament, una part que correspon a cos burocràtic, a cos de
funcionaris, a cos de material, etcètera.

Però és que a més a més s’escatimen molts de doblers amb
l’incompliment d’allò que preveu la Llei de transferència en
matèria de carreteres, s’estan escatimant 27 milions d’euros als
consells insulars, 12 a l’any 2005, que ja no els han pagat per
mor de la llei de l’any passat, 6 milions l’any 2006, 4 milions
l’any 2007, 3 l’any 2008 i 1,5 l’any 2009; total, 27 milions
d’euros que l’Administració de la comunitat autònoma es pensa
estalviar amb l’agreujant que totes les obres que s’acaben per
mor del compliment del conveni, és a dir, una vegada aquesta
obra està acabada i rebuda definitivament s’entrega al consell.
Clar, això són infraestructures que són molts de quilòmetres
més de carreteres, i en canvi els consells no veuen incrementat
el cost efectiu que és necessari per al manteniment i, clar, si la
quantitat per al manteniment de carreteres es manté constant i
el nombre de quilòmetres creix, el que això significa és que la
unitat de despesa de manteniment per carreteres baixa i molt,
amb la qual cosa el manteniment de les carreteres que estan en
mans dels consells insulars patirà, patirà a la baixa i patirà en
qualitat. És una proposta absolutament inadmissible no
solament baix el punt de vista dels consells sinó també baix el
punt de la vista de la seguretat i de la qualitat viària.

La disposició addicional cinquena de la llei pretén una
ruptura del consens i del finançament i de l’equilibri entre les
illes una vegada s’ha fet un repartiment propi d’una
transferència, en aquest cas de serveis socials. S’adjudica a un
consell insular determinat, curiosament el d’Eivissa, una
quantitat sense cap sentit per mantenir una infraestructura; sense
cap dubte és absolutament necessari, però si s’atorga una
quantitat a Eivissa s’ha d’atorgar, mantenint la mateixa
proporció, la mateixa quantitat a Menorca i el doble a l’illa de
Mallorca, que és exactament el que nosaltres proposam per
mantenir l’equilibri entre les tres illes.

Demanam la supressió de la disposició addicional setena,
perquè és impropi també de la Llei de pressuposts determinar
que quan l’entitat Ports de les Illes Balears entri en vigor
incorporarà allò existent; no té cap sentit perquè això és així,
però no perquè la Llei de pressuposts ho digui sinó que ho diu
la Llei de ports. És impròpia de la Llei de pressuposts la
disposició addicional setena, que té un redactat francament
pintoresc, quan diu “durant l’any 2006 el Govern de les Illes
Balears, havent-ho negociat prèviament amb els sindicats, durà
a terme les anàlisis i els estudis tècnics necessaris per configurar
i aplicar un pla de pensions”. Vostès creuen que això ha d’estar
a una llei de pressuposts?, que el Govern consensuarà amb els
sindicats la possibilitat de..., veurem si un dia farà un pla de
pensions per als funcionaris? És absolutament impropi.

I després demanam dues supressions a l’exposició de
motius. Una és la supressió del paràgraf quart, que fa referència
a habitatge, perquè l’habitatge no és una prioritat real del
pressupost. Per tant no ens pareix que sigui conseqüent amb el

pressupost que l’exposició de motius parli de l’habitatge en els
termes que parla quan al final l’únic que fa són quatre
peroracions de lloança a la hipoteca jove, res més, perquè això
és tot el que farà en habitatge. Per tant demanam la supressió
per una mica de..., perquè mantengui un cert rigor argumental
allò que diu l’exposició de motius, allò que diuen els nombres
que és el vertaderament important.

I després la supressió d’un paràgraf que fa un tractament del
Pla d’equilibri econòmic i financer absolutament impropi. El
Pla d’equilibri econòmic i financer aprovat pel Consell de
Política Fiscal i Financera és un instrument d’obligat
compliment i la llei determina que el Govern l’ha de complir i
que el Ministeri d’Hisenda ha de vigilar el seu compliment, i en
canvi el tracta aquí com si fos una possibilitat, “un dia se’ns va
passar pel cap, vàrem fer un paper, però el complirem o no”. De
moment no el compleixen, com veim, en pràcticament cap dels
seus aspectes, però que una exposició de motiu de la Llei de
pressupostos digui que el Pla d’equilibri preveu unes
possibilitats però el Govern les complirà o no, ens pareix bastant
impropi. Ja està bé, ja és prou greu que això sigui així com
perquè a sobre ho expliquem a l’exposició de motius de la Llei
de pressupostos.

I això conforma el conjunt de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista a l’articulat de la Llei de pressupostos.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Torn en contra; la Sra.
Sugrañes, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vagi per endavant el
nostre vot en contra de totes les esmenes sense perjudici de
reservar-nos la possibilitat de canviar el nostre sentit de
posicionament en el debat a plenari.

Les esmenes, efectivament, les primeres esmenes,
coincideixen totes en l’article número 5, de crèdits ampliables,
i totes tenen la mateixa argumentació, o sigui, a hores d’ara a la
televisió, IB3, la televisió també coneguda com la televisió dels
ciutadans de les Illes Balears, idò a hores d’ara efectivament no
es pot disposar de la necessària informació per poder
pressupostar adequadament aquestes despeses. I en el mateix
sentit les retribucions són els crèdits consignats per atendre les
retribucions derivades de l’antiguitat dels funcionaris i les
retribucions per antiguitat dels alts càrrecs.

En el mateix sentit hi ha el finançament del pla d’hipoteca
jove i totes les altres, que són del mateix tenor, i que en cap
moment no es preocupi el portaveu, el Sr. Quetglas, del Grup
Socialista, que en cap moment no provoca un incompliment del
Pla d’equilibri econòmic financer. És una llàstima que l’anterior
legislatura en lloc de conseller d’Obres Públiques hauria
d’haver estat conseller d’Hisenda, i hagués pogut fer... i, en
canvi, una pena.

Dins l’article número 6 també s’han presentat diverses
esmenes i he de comentar que no es poden admetre -en aquest
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cas són les del PSM-Entesa Nacionalista- perquè aquesta
mesura ja es va incloure a les anteriors lleis de pressuposts
d’exercicis anteriors, i no permetria en aquest cas la
incorporació dels fons que tenen caràcter finalista.

Dins l’article 8 hi ha unes esmenes del PSM i del Grup
Socialista que són reiteratives de cada any, perquè és posar més
limitacions a la disposició quantitativa i, efectivament, no es
poden admetre. I també he de dir al Grup Socialista, perquè
l’esmena que fa a aquest article que quedi tranquil perquè no
incompleix cap norma de la Llei de subvencions.

Dintre l’article 9 efectivament es contempla la possibilitat
de concertar assegurances de vida i no es pot admetre, tampoc,
perquè queda perfectament recollida dintre el que són despeses
de personal.

També l’article 11, efectivament li donem la raó, no estam
davant de desplegar un règim que evidentment seria propi d’una
norma reglamentària, però sí que és aplicar la normativa
prevista en el Decret 54/2002, de 12 d’abril, a aquest colAlectiu.
O sigui que efectivament no es tracta de cap norma
reglamentària. Potser l’argumentació o tal com estava posava ha
donat lloc a errors.

Dins l’article 12 i l’article 13, sí, fa referència..., les esmenes
presentades tant pel Grup Socialista com pel PSM fan referència
als avals, i efectivament no es pot suprimir el contingut d’aquest
article perquè recull allò tipificat als articles 74 a 78 del text
refós de la Llei de finances.

Dins l’article 14, les esmenes 9260 del PSM i 8640
d’Esquerra Unida i Els Verds, s’estableix que aquest article el
règim d’autorització que anualment el Parlament concedeix al
Govern per poder emetre deute públic o concertar operacions de
crèdit amb un termini de reemborsament superior a un any.
D’aquesta manera és donar compliment al principi de reserva de
llei en matèria d’endeutament públic recollit a l’article 135 de
la Constitució del 1978 i als articles 6 i 29 del text refós de la
Llei de finances. Per tant no es poden acceptar aquestes
esmenes, atès que les inversions previstes en els estats de
despeses d’aquest projecte de llei fan necessari malauradament
recórrer a l’endeutament. I els apartats 4, 5 i 6 només preveuen
les disposicions per a una bona gestió, per a una gestió correcta
de l’endeutament.

Quant a la disposició addicional quarta..., la Llei 16, que és
la de les transferències als consells, sí que la Llei 16/2001, de 14
de desembre, a la disposicions addicionals setena i octava es
preveien les transferències de carreteres, 60 milions d’euros per
a construcció i 12 milions d’euros per a manteniment. Durant la
legislatura del pacte de progrés no es dugueren a terme les
actuacions contemplades a la disposició addicional setena, i
quan el Partit Popular va assumir novament el govern l’any
2003 les disposició de la Llei 6/2001 havien quedat desfasades
en els terminis d’execució que es fixaven, i per resoldre això a
la Llei 10/2003, de 22 de desembre, es va incloure portar a
terme allò previst a la Llei 16/2001 de manera que el Govern i
cada consell insular subscriuria convenis als quals es destinessin
inversions en infraestructures viàries per part dels ens insulars
als pressupostos esmentats, ajornant el pagament de la quantia
assenyalada com a mínim un termini de 7 anys. En aplicació
d’aquesta disposició addicional 23 es varen signar els convenis

entre el Govern i cada consell insular però encara mancava la
disposició addicional vuitena. A causa d’aquesta alteració s’ha
hagut de fer necessària ara aquesta regulació perquè la quantia
pactada per al manteniment d’aquestes infraestructures viàries
fetes es pogués dur a terme i que els consells insulars d’una
vegada per totes poguessin cobrar.

La disposició addicional setena, que també tracta de plans de
pensions a favor del personal de la CAIB, es tracta d’un sistema
que també com a tal té la consideració de retribució amb tots els
efectes, i de sempre el règim retributiu del empleats ha quedat...,
és objecte de regulació en aquesta llei de pressupostos.

I crec que no em deixo res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. En torn de rèplica, els grups
parlamentaris que vulguin intervenir per fer ús del torn de
rèplica? El Sr. Quetglas? Sí, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I SUGRAÑES:

Sí, gràcies. Molt breument per algunes contradiccions que
em pareix que..., que voldria que quedassin clares. 

La diputada de la majoria no ens ha contraposat arguments
en relació als crèdits ampliables. Jo li he posat un parell
d’arguments que pel que es veu el paper de la Conselleria
d’Hisenda no tenia previstos i per tant no els ha llegit. Els
crèdits ampliables poden ser suplementats amb modificacions
de crèdit, i això és un tema que hem passat per damunt perquè
sembla que vostès el que fan és considerar que aquelles partides
que són ampliables ho són només perquè són molt importants.
No és així; les partides ampliables han de ser aquelles que per
raons de lògica ho han de ser, és a dir, un servei dotat nou
perquè hi ha una nova transferència o perquè es crea un servei
nou i és el primer any, idò bé, dóna lloc a partides ampliables,
és raonable. Algunes partides, aquelles derivades de les
obligacions derivades de sentències de tribunals, han de ser
ampliables, ningú no ho discuteix. Ara que, clar, a base de crear
i crear partides ampliables allò que estiguem fent és crear un
règim d’excepció per a una sèrie de partides sense cap raó,
sense raons serioses, les d’IB3, o les de pagar les clíniques
privades però no la sanitat pública, no té cap sentit, i per raó de
la seva importància tampoc, perquè no és per raó de la seva
importància, els crèdits ampliables ho han de ser per la seva
pròpia naturalesa, i aquest argument vostè no me l’ha rebatut.

Un altre punt molt concret. Diu que segons el projecte les
subvencions del FEOGA Garantia no incompleixen la Llei de
subvencions de la comunitat autònoma. Perdoni, però allò que
diu el text de l’article 8 és precisament això: excepcionar de la
tramitació de la Llei de pressupostos i obrir la porta o donar
d’una manera clara no ja a la conselleria, sinó a l’empresa
aquesta que s’ha creat paralAlela que és la que realment gestiona
els fons del FEOGA de la conselleria, la capacitat d’atorgar
subvencions, a una empresa pública!; a una empresa pública
donam la capacitat de concedir subvencions? Això no s’ha vist
mai, Sra. Diputada, mai no s’havia vist; una empresa pública no
concedeix subvencions, qui ha de concedir subvencions és el
conseller, en el seu cas, o el Consell de Govern en funció de la
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quantia. Això és el que diu la llei i això és el que diu la lògica.
Jo no veig una empresa pública concedint subvencions i vostès
és el que fan aquí. Per què?, perquè el Sr. González Ortea pugui
donar subvencions?, perquè no les doni la consellera? Això és
l’explicació? Vaja, em pareix una distorsió dels principis més
elementals de la lògica del dret administratiu que, bé, no té cap
sentit.

Sobre la disposició addicional corresponent al finançament
de carreteres per als consells insulars. Vostè diu “això ho feim
perquè puguin cobrar”; home, clar, és a dir, si vostès per llei no
els donen una altra sortida els consells cobraran això i no
cobraran res més que això. Però, escolti, això no s’ha pactat
amb els consells, eh?, això nosaltres tenim constància que, a),
no s’ha pactat amb el Consell de Menorca i, b), tampoc no s’ha
pactat amb el de Mallorca, perquè ahir vàrem tenir un debat en
el plenari del consell, va sortir aquest tema i el conseller
corresponent en matèria de carreteres, confirmat pel conseller
corresponent en matèria d’hisenda, va dir “a nosaltres, d’això,
no ens n’havien dit res”. Per tant no surti aquí dient que hi havia
acord, hi havia convenis, que ho feim pel bé dels consells... No,
als consells se’ls escatimen 27 milions d’euros amb aquesta
articulació, 27 milions d’euros, que són molt necessaris, com
deia, per al manteniment de les carreteres.

I tampoc no em pareix de rebut l’argumentació que vostè fa
que determinades regulacions en matèria de personal o en
matèria d’assegurances de vida, com que de sempre han estat en
els pressuposts idò les deixam aquí. Jo crec que allò que és
propi de normes reglamentàries o normes no pressupostàries no
ha d’estar en el pressupost. I jo comprenc, perquè em pareix que
ja duim molts d’anys tant dins la funció pública com a vegades,
encara que circumstancialment, a feines de govern per saber el
que passa; és a dir, que hi hagi uns determinats funcionaris,
grups de funcionaris de mitjos, alts càrrecs, que allò que vulguin
és donar força a les seves reivindicacions, a les seves peticions,
a allò que consideren que són els seus drets, i colAloquin a un
article de la Llei de pressupostos la defensa de la seva coseta
concreta, que això és el que passa i ho hem de dir clarament,
això no és de rebut, no és de rebut perquè les lleis estan per a
una altra cosa, i els drets dels funcionaris han de ser respectats
però no és normal que ens venguin aquí a colAlocar articles de
la Llei de pressupostos per, bé, per donar força a coses que
moltes d’elles són lògiques, són normals, que s’han d’atendre
però que no tenen per què estar a la Llei de pressupostos. I això
és l’únic que deim.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Sra. Sugrañes, vol intervenir?
Té vostè la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, quant als arguments per als
crèdits ampliables jo crec que és molt clar: uns van governar en
un moment i ho feien d’una manera, i ara hi ha unes altres
directrius i els que governen pensen que ho han de fer d’una
altra manera. Evidentment són diferents opcions. Uns
governaven, han governat durant 4 anys i feien allò dels crèdits

ampliables, hi havia també infinitat de crèdits ampliables, però
ara es pensa que s’han de seguir unes altres directrius.

Quant a allò de la Llei de transferències als consells insulars
idò tornam que estam parlant d’una llei del 2001 i,
efectivament, va haver d’arribar el Partit Popular el 2003 per
començar a donar compliment a allò, cosa que no es va fer
durant els 4 anys anteriors, i ara s’acabarà donant compliment
a allò que es va aprovar de conformitat amb aquella llei. No hi
ha res més, i crec que no hi ha més debat a fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat d’aquestes esmenes
passarem a la votació conjunta, si és que cap grup no demana
votació separada de cap d’elles, i són les esmenes RGE de la
número 8638 a la 8640 del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds; de l’esmena 8252 a la 9263 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista; i de la 8822 a la número 8840 del
Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant queda rebutjat aquest grup d’esmenes.

Així mateix aquesta presidència recorda als grups
parlamentaris que en ponència s’ha aprovat l’esmena 9191 del
Grup Parlamentari Popular, de modificació, a la disposició
addicional sisena. En conseqüència els grups parlamentaris que
vulguin retornar al text inicial del projecte de llei hauran de
defensar els corresponents vots particulars, que seran votats a
continuació.

Hi ha algun grup parlamentari que presenti vot particular?
No? Idò per tant no hi ha lloc a votar-ne.

I passam, idò, a la votació conjunta, si és que no es demana
votació separada, dels articles que han estat esmenats i que fan
referència a les esmenes que acabam de discutir, que són els
articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14; les disposicions addicionals
quarta, cinquena, sisena i setena i l’exposició de motius.

Vots a favor d’aquests articles?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:
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9 vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queden aprovats els articles i les disposicions que
acabam de votar.

Al títol del projecte de llei, a la denominació del títol primer
i a l’article primer, a l’article 2, a la denominació del títol segon
i a l’article 3, a l’article 4, a l’article 7, a la denominació del
títol tercer, a l’article 10, a les denominacions dels títols quart
i cinquè, a l’article 15, a la denominació del títol sisè, a l’article
16, a la denominació del títol setè, a l’article 17, a les
disposicions addicionals primera, segona i tercera, a la
disposició derogatòria única i a les disposicions finals primera
i segona, a tots ells no s’hi mantenen esmenes, i si cap grup no
demana votació separada es farà la votació conjunta. Passam,
idò, a la votació.

Vots a favor d’aquests articles i d’aquestes disposicions?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queden aprovats tots...

(Intervenció inaudible)

Sí, perdó. Repetiríem. Serien, vots a favor quants?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Per tant queden aprovats aquests articles i aquestes
disposicions.

I amb això, senyores i senyors diputats, hem acabat
l’articulat del projecte de llei. Faríem en aquest moment, si els
pareix bé, un recés de 5 minuts, just 5 minuts, per si els grups
parlamentaris necessiten fer substitucions o canvis de portaveu
i recomençam immediatament.

S’aixeca, per tant, uns minuts la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, deman si es produeixen
substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Guillem
Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No hi ha més substitucions? Passam, idò, al debat
de les esmenes presentades a les seccions, a les entitats de dret
públic, a les societats públiques, a l’ib-salut i a GESMA. 

Debat agrupat en el número 2 de totalitat i de globalitat.
Secció 11, Conselleria de Relacions Institucionals, a l’entitat de
dret públic 80, Radiotelevisió de les Illes Balears, i les empreses
societat pública 09, Ràdio de les Illes Balears SA, i societat
pública 10, Televisió de les Illes Balears SA. 

S’han presentat les següents esmenes: a la totalitat, les
esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
número 8662 a la Conselleria de Relacions Institucionals i la
número 8814 a Radiotelevisió de les Illes Balears. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 11,
Conselleria de Relacions Institucionals, la número 9428; a
l’entitat de dret públic 80, Radiotelevisió de les Illes Balears, la
9429; a la societat pública 09, Ràdio de les Illes Balears SA, la
9431; a la societat pública 10, Televisió de les Illes Balears SA,
la número 9430. Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció
11, Conselleria de Relacions Institucionals, l’esmena número
9164; a l’entitat de dret públic 80, Radiotelevisió de les Illes
Balears, l’esmena 9168; a la societat pública 09, Ràdio de les
Illes Balears SA, la 9178; i a la societat pública número 10,
Televisió de les Illes Balears SA, l’esmena número 9179.

A les partides s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, a la secció 11,
Conselleria de Relacions institucionals, al programa 112C,
relacions i cooperació amb altres administracions públiques i
ens públics i privats, la número 8663; al programa 126C,
comunicació i informació institucional, les esmenes números
8664 i 8665; al programa 463C, ordenació, promoció i foment
dels mitjans de comunicació social, les esmenes números 8666,
8667 i 8668; a l’entitat de dret públic 80, Radiotelevisió de les
Illes Balears, l’esmena 8821. Del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, a la secció 11, Conselleria de Relacions
Institucionals, al programa 112C, relacions i cooperació amb
altres administracions públiques i ens públics i privats, les
esmenes números 9432 i 9433; al programa 121A, serveis
generals de la Presidència del Govern, l’esmena 9434. I del
Grup Parlamentari Socialista, a la secció 11, Conselleria de
Relacions Institucionals, al programa 121A, serveis generals de
la Presidència del Govern, les esmenes números 9104 i 9103;
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entitat de dret públic 80, Radiotelevisió de les Illes Balears, la
9105 i la 9106.

Farem la defensa conjunta de totes aquestes esmenes
agrupades en el debat número 2. En primer lloc té la paraula, en
representació del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
grup que represento ha presentat dues esmenes a la totalitat, una
a les seccions de la viceconselleria de Relacions Institucionals
i una altra a l’empresa pública de Radiotelevisió Espanyola, 80.
Aquestes esmenes a la totalitat les defensarem en el ple amb
tota l’argumentació que correspongui.

Em centraré, doncs, a les esmenes parcials presentades a
aquests dos blocs que estam discutint en aquests moments. En
primer lloc presentam sis esmenes a la secció 11, és a dir, a la
secció de la Conselleria de Relacions Institucionals, i una
esmena a l’ens de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Bé, les sis esmenes a la secció 11 són les següents: l’esmena
8663, una esmena d’afectació que té com objectiu especificar,
així com altres tenen el mateix sentit, especificar el fet que la
partida 48000 del programa 112C, destinat a entitats, es faci per
convocatòria pública i no quedi sense especificar el mètode i el
sistema de fer aquesta adjudicació. L’esmena 8664, en aquest
cas de substitució, pretén traslladar una partida que es dóna de
baixa de 2 milions d’euros del programa 126C, de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per destinar-la a un altre
programa per millorar l’aportació al desenvolupament dels
mitjans de comunicació insulars, en aquest cas; per tant seria en
aquest cas una partida de substitució, una esmena de substitució.
També seria una esmena de substitució la 8665, que, parlant en
aquest cas del programa 126C, tendria com objectiu igual que
abans retreure, donar de baixa una partida d’1.200.000 euros
que correspondrien a inversió de caràcter immaterial dins aquest
programa, el 126C, per dedicar-los a aportació al
desenvolupament dels mitjans de comunicació social. També
una altra esmena de substitució, en aquest cas la 8666, que
tendria com objectiu, en aquest cas en el programa 463C,
retreure, donar de baixa una partida de 150.000 euros destinada
a empreses privades -se sobreentén empreses privades de
mitjans de comunicació- per adscriure aquesta partida a mitjans
locals de comunicació. 

En definitiva totes aquestes esmenes van en la mateixa
direcció, en la direcció d’incrementar el suport al que serien
mitjans de comunicació insulars i mitjans de comunicació
locals.

La 8667, en aquest cas una esmena d’afectació, té el mateix
sentit que l’anterior que havia dit d’afectació, igual que la
següent, la 8668; té com objectiu deixar clara quina és aquesta
despesa, que aquesta afectació de doblers que es planteja en els
pressuposts es faci per convocatòria pública i que quedi
especificat així en el si del pressupost. Per tant, repetesc, dos
tipus d’esmenes, unes que retreuen despesa d’unes partides
concretes i les incorporen a mitjans de comunicació insulars i
socials i unes altres que pretenen deixar clar que la distribució
d’aquesta despesa se faci sempre per convocatòria pública.

I per últim, l’esmena de l’empresa pública de radiotelevisió,
que té un objectiu, retreure 3 milions d’euros de Radiotelevisió
de les Illes Balears. Nosaltres partim de la idea de què està
sobredimensionat el pressupost de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears, en tot cas aquest serà motiu del debat de l’esmena
a la totalitat que farem en plenari. I encara que no sigui el cas,
però bé, ja que està plantejat dins l’esmena, destinaríem aquests
3 milions d’euros perquè l’Ajuntament de Formentera pogués
fer front a la despesa dels terrenys de Can Marí, sense haver de
permetre que s’instalAlés allà el càmping que està previst
instalAlar-se i que nosaltres consideram una agressió
mediambiental més a una illa que la li sobren.

I res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista la diputada Sra. Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista hem presentat tot un seguit d’esmenes a la
secció 11 i a les empreses públiques que d’ella en depenen. A la
secció 11 una esmena a la totalitat, tot considerant que no
s’utilitzen els recursos segons les necessitats més urgents. I
l’empresa de dret públic núm. 80 de Radiotelevisió Espanyola
a les Illes Balears, perquè entenem que el model de
radiotelevisió no compleix els objectius de la Llei de
Radiotelevisió de les Illes Balears. 

A la societat pública 09 de Ràdio de les Illes Balears, perquè
també consideram que la ràdio pública de les Illes Balears no
compleix els objectius marcats a la Llei de creació de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Igualment a la societat pública núm. 10 de televisió pública
pel mateix motiu, entenem que no compleix els objectius
marcats a la mateixa llei.

Les esmenes a la totalitat seran defensades en plenari amb
tota l’argumentació que trobem adient.

A més d’aquestes esmenes a la totalitat, hem presentat
esmenes parcials. L’esmena núm. 9432, és una esmena
d’afectació del programa 112C. Aquesta esmena pretén destinar
200.000 euros perquè s’estableixin uns convenis amb cases
regionals per realitzar cursos de llengua catalana i cultura de les
Illes Balears per fomentar la integració dels immigrants. Parlam
molt aquesta legislatura de què hi ha un allau de nouvinguts a
les illes i que és necessària la seva integració. Creim que
l’element més cohesionador que existeix per poder integrar i per
poder-se comunicar entre les persones és l’idioma i el
coneixement d’aquest idioma per part de les persones que vénen
a viure a un territori, entenem que ha de ser facilitat pels poders
públics. És per això que també volem que la societat s’impliqui
i és per això que demanam que les cases regionals mateixes, que
són les que cohesionen i agrupen les persones nouvingudes,
s’impliquin en aquesta tasca d’integració i que l’administració
els comprometi a impartir aquests cursos per conèixer la realitat
allà on viuen.
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L’esmena núm. 9433, és una esmena de substitució i
proposam en el programa 112C que s’estableixi una
convocatòria pública per subvencionar projectes d’associacions
que promoguin la recerca i difusió de la realitat social i cultural
de les Illes Balears. L’argumentació és molt semblant a la
d’esmena passada, crec que s’ha d’implicar i s’ha de
comprometre la societat civil per anar cercant les noves
realitats. Creim que des de les associacions que fan una tasca
molt lloable de recerca, coneixement, recerca històrica i social,
creim que poden fer una tasca molt positiva per després poder
aplicar polítiques que fomentin i que siguin útils per a la
integració total de totes les persones que viuen a la nostra
comunitat autònoma.

I finalment, l’esmena 9434 d’afectació en el programa
121A. Mitjançant aquesta esmena instam el Govern a retornar
la gestió del Consorci Formentera Desenvolupament a
l’Ajuntament de Formentera. Creim que és una decisió molt
injusta que va adoptar el Govern de les Illes Balears, quan va
sostreure la gestió dels doblers que s’havien consignat per a la
gestió del Consorci Formentera Desenvolupament i quan hi va
haver un canvi de color polític a l’Ajuntament de Formentera va
retornar aquests doblers al Consell d’Eivissa i Formentera. Per
tant, nosaltres demanam que se tornin allà on facin falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
Socialista ha presentat 4 esmenes de totalitat a la secció 11, a
l’Ens Públic 80 de Radiotelevisió de les Illes Balears i a les
empreses públiques: Ràdio de les Illes Balears i Televisió de les
Illes Balears SA. Queden defensades en els seus propis termes,
estalviant-nos les argumentacions d’aquestes esmenes de
totalitat pel debat en el plenari.

En relació a les esmenes parcials, se n’han presentades 4 a
aquestes dues seccions, la 11 i la 80. Dues esmenes a la secció
11, allà on se proposa una transferència de 12 milions d’euros
a cada un dels consorcis Eivissa Patrimoni de la Humanitat i el
Consorci Formentera Desenvolupament. 

Respecte el primer, cal recordar que des de l’anterior
legislatura es va constituir, l’actual Govern del Partit Popular no
ha posat ni 1 euro més per raons evidentment de caràcter
estrictament polític, donat que l’Ajuntament de Vila està
governat per un govern de progrés d’altre signe polític. Cal
recordar que Eivissa és l’única ciutat de totes les Illes Balears
declarada Patrimoni de la Humanitat i és absolutament
impresentable i no és de rebut que el Govern no inverteixi ni un
sol euro per a aquest concepte. L’única aportació que
actualment se fa és la d’amortitzar el préstec que en el seu dia
es va solAlicitar per part del Govern anterior.

Quant al Consorci Formentera Desenvolupament, ha passat
el mateix, amb el greuge de què mentre l’Ajuntament de
Formentera va estar governat pel Partit Popular, el Govern va

aprovar destinar 12 milions d’euros a aquest consorci. Però una
moció de censura canvia el color polític de l’ajuntament i
actualment està governat pels progressistes. I en una maniobra
sense precedents en aquesta illa, el Govern popular, un dia
abans de la moció de censura, va retirar els 12 milions d’euros
d’aquest consorci i que és de justícia i urgència retornar.

Finalment s’han presentat dues esmenes a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. A la primera es demana la
creació del Consell Assessor de la Radiotelevisió de les Illes
Balears. Això és una exigència legal, ja que una vegada
constituït el consell d’administració, s’havia de constituir el
consell assessor. I això encara no s’ha fet, amb l’excusa de què
no té molta utilitat, quan en realitat tots sabem el que passa, el
Partit Popular i el Govern no volen el més mínim control ni
participació sobre la radio i televisió pública.

L’altra esmena fa referència a la creació d’un Consell de
l’Audiovisual de les Illes Balears. Aquest seria un organisme no
només consultiu, sinó també decisiu perquè és un organisme
independent, no sotmès al Govern de torn, tenir el control i fins
i tot poder sancionador sobre la publicitat, els principis rectors
de l’ens, capacitat per informar els concursos d’adjudicacions
de freqüències de ràdios, televisions, etcètera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. El Sr. Jerez en torn en contra
per part del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest diputat intentarà ser breu, degut a l’hora que és, no
entrarà en el fons de cada una de les esmenes, però el que sí farà
serà motivar la justificació que inclina el nostre vot. Anunciar
que es rebutgen totes i cada una de les esmenes presentades pels
diferents grups parlamentaris, sense perjudici de què en el
plenari aquest grup parlamentari reconsideri la seva posició en
alguna d’elles. Dir també que no tractarem qüestions de totalitat,
perquè entenem que és una qüestió a tractar en plenari perquè és
el lloc més adient.

Començaré pels grups i per ordre d’esmenes. En primer lloc
i respecte les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, l’esmena 8663 respecte la
convocatòria pública a entitats. Dir que es rebutja perquè ja es
destinen aquests recursos a una convocatòria pública a entitats,
en concret a institucions sense finalitat lucrativa. 

La següent, la 8664, referent a la millora per l’aportació al
desenvolupament dels mitjans de comunicació insulars. Dir que
efectivament també es rebutja l’esmena perquè és
responsabilitat del Govern de la comunitat autònoma dinamitzar
la Radiotelevisió de les Illes Balears quant el seu caràcter de
servei públic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, des d’una perspectiva d’equitat. 

La següent, la 8665, referent també a la mateixa qüestió,
millorar l’aportació en el desenvolupament dels mitjans de
comunicació socials. Dir que es rebutja perquè el disseny
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d’aquesta partida pressupostària respon efectivament a les
necessitats d’inversió immaterial per als mitjans de comunicació
socials. Existeix una línia de subvencions pública a la que es
poden presentar, potencia i ajuda a millorar el seu propi
desenvolupament.

La següent esmena, la 8666, respecte la millora en el suport
dels mitjans locals de comunicació. Dir que es rebutja aquesta
esmena perquè els mitjans locals de comunicació poden
presentar-se a la convocatòria pública de subvencions del
Govern. 

Esmena 8667, referent a l’afectació de la convocatòria
pública. Es rebutja per la següent motivació: es rebutja perquè
la partida pressupostària a la qual fa referència ja és una
convocatòria pública dirigida a empreses privades de
comunicació i que es publica en el butlletí oficial.

I la darrera esmena d’aquest grup parlamentari, la 8668. Es
rebutja per la mateixa motivació que l’anterior.

Respecte el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Pel que fa referència a l’esmena 9432 respecte el conveni de
cases regionals per realitzar cursos de llengua catalana. Dir que
es rebutja l’esmena perquè aquesta competència, en cases
regionals i immigració correspon a la Conselleria d’Immigració
i Cooperació. Simplement i a efectes d’assenyalar una qüestió
en particular que m’agradaria recordar, l’any passat, crec que
recordar que aquest mateix grup parlamentari, va presentar la
mateixa esmena i el Grup Parlamentari Popular no va tenir cap
tipus d’inconvenient a l’hora de donar-li suport. En aquest cas
no ho podem fer així perquè efectivament no es presenta allà on
s’ha de presentar.

Respecte l’esmena 9433, convocatòria pública per
subvencionar projectes d’associacions que promoguin la recerca
i la difusió de la realitat social i cultural de les Illes Balears. Dir
que inicialment es rebutja perquè la partida pressupostària que
es pretén donar de baixa ja planteja, efectivament, subvencionar
aquest tipus de projectes. Entenem que no és necessari
substituir-la i donar d’alta cap altra partida.

Respecte la darrera esmena d’aquest grup parlamentari, que
fa referència a retornar la gestió del Consorci Formentera
Desenvolupament a l’Ajuntament de Formentera. Simplement
rebutjar i aprofitar per recordar que el consorci és una entitat
amb personalitat jurídica pròpia i la seva gestió correspon al
propi consorci format per tres diferents administracions:
l’Ajuntament de Formentera, el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i el Govern de les Illes Balears. Es tracta
efectivament d’una gestió compartida. Aquesta és la principal
motivació per la qual aquest diputat dins la seva representació
del grup parlamentari rebutjarà aquesta esmena.

I respecte les 4 esmenes del Grup Parlamentari Socialista.
Començaríem per la 9103 en relació a l’aportació al Consorci
Formentera Desenvolupament de la quantitat de 12 milions
d’euros. Discrepar del posicionament que planteja el Grup
Parlamentari Socialista, entenem que no és una qüestió de
caràcter polític, sinó tot el contrari. Entenem que és un afer
absolutament tancat i efectivament, reconegut pel propi batle de
l’Ajuntament de Formentera. I afegir a tot això, que la principal
motivació de rebuig d’aquesta esmena és perquè aquelles

inversions que havien de ser objecte d’aquesta aportació, estan
absolutament garantits pel Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.

Respecte l’esmena 9104, que fa referència al Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Ens reservam
l’argumentació i la motivació d’aquesta esmena per poder
desenvolupar-la en el plenari.

Respecte la següent, la 9105 i que fa referència a la
constitució del Consell Assessor de Radiotelevisió de les Illes
Balears. Dir que es rebutja aquesta esmena perquè a efectes de
constitució del consell assessor, la Llei 7/95 necessita un
desenvolupament reglamentari que reguli el seu funcionament.
Una qüestió absolutament tècnica i aquesta és la principal
argumentació i la principal raó per rebutjar aquesta esmena.

I per finalitzar aquesta intervenció, acab amb l’esmena 9106
del Grup Parlamentari Socialista, que fa referència a la creació
del Consell Audiovisual de les Illes Balears. Per dir que es
rebutja ja que la creació d’aquest Consell Audiovisual i per tant,
el seu funcionament, no està previst i no té cobertura legal dins
la Llei 7/95. 

El rebuig de totes aquestes esmenes estan fetes inicialment,
com dic, i sense perjudici de què aquest grup parlamentari es
pugui plantejar i pugui reflexionar respecte el canvi de
motivació i inclinació de vot d’aquí al plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Grups que vulguin fer ús del torn
de rèplica? El Sr. Rosselló té la paraula..., ara no recordava el
seu llinatge. Perdoni. Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument. Senzillament per dir-li al portaveu del Partit
Popular que jo ja sé llegir el pressupost i ja sé que ja hi ha
partides destinades a mitjans de comunicació insulars, a mitjans
de comunicació socials i a mitjans locals de comunicació. El
que passa és que nosaltres demanam més despesa per a aquests
conceptes i vostès pensen que és millor dedicar-los a altres
coses, no és que no ens haguem donat compte que n’hi havia, ja
ho sabem, però nosaltres li donam més importància a aquest
concepte i vostès a un altre. Aquest és el debat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Altres grups que vulguin
intervenir? El Grup Parlamentari Socialista..., és absent en
aquest moment. Vol intervenir el Grup Popular? Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No faré ús del meu torn de rèplica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Idò acabat el debat d’aquesta secció podríem fer la
votació de les esmenes que acabam de debatre i que estaven
agrupades en el debat núm. 2. Serien les esmenes a la totalitat
i a la globalitat corresponents a la secció 11, Conselleria de
Relacions Institucionals, l’entitat de dret públic 80
Radiotelevisió de les Illes Balears i les empreses públiques
Radiotelevisió de les Illes Balears SA i l’empresa pública núm.
10, Televisió de les Illes Balears SA.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, queden rebutjades les esmenes.

I abans de passar al següent bloc que correspon a la secció
12, Conselleria de Turisme, farem un recés per si hi ha canvis
de portaveus o substitucions de diputats.

S’aixeca la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Substitucions? Tornam repetir el mateix.

LA SRA. VADELL I FERRER:

La Sra. Vadell substitueix el Sr. Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, Celestí Alomar substitueix Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no hi ha més substitucions.

Passam idò al debat número 3 de totalitat i de globalitat de
la secció 12, Conselleria de Turisme i l’entitat de dret públic 81,
Institut Balear del Turisme i l’entitat de dret públic 91 Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

A la totalitat es mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a la secció 12,
Conselleria de Turisme, la 8648. A l’entitat de dret públic 81,
Institut Balear del Turisme, la 8813. 

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció
12, Conselleria de Turisme, la 9447. 

Del Grup Parlamentari Socialista a la secció 12, Conselleria
de Turisme, la 8903. A l’entitat de dret públic 81, Institut Balear
del Turisme la 9169. A l’entitat de dret públic 91, Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears la 9172.

A les partides s’hi mantenen les esmenes següents. Del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds secció 12, Conselleria
de Turisme, al programa 751B, adequació, millora i promoció
de l’oferta turística de les Illes Balears, la 8651 i 8652. Al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, les esmenes: 8649, 8648, 8650 i 8647.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció
12, Conselleria de Turisme, al programa 751, Direcció i Serveis
Generals de Turisme la 9448. Al programa 751B, adequació,
millora i promoció de l’oferta turística de les Illes Balears, la
9449, 9450 i 9453. Al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, les esmenes núm. 9452, 9455,
9457, 9451, 9454 i 9456.

Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 12, Conselleria
de Turisme, al programa 751B, adequació, millora i promoció
de l’oferta turística de les Illes Balears, la 8895 i 8936. Al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic les esmenes núm. 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901
i 8902.

A l’entitat de dret públic 81, Institut Balear del Turisme les
esmenes núm. 9037 i 9038.

Farem la defensa conjunta de totes aquestes esmenes. I en
primer lloc té la paraula per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, les esmenes que presentam tan a
la conselleria, com a l’IBATUR, esmenes de totalitat les donaré
per defensades. I com que és previsible que el Grup
Parlamentari Popular no les accepti, en el plenari faríem la
defensa més concreta d’aquestes esmenes, ja dic, en el cas de
què el Grup Popular no les acceptés en aquest moment.

Idò passant a les esmenes parcials, tenim dues esmenes, la
8651 i la 8652 que són per donar suport als plans de millora de
l’oferta turística, en un cas estam parlant dels plans locals dels
ajuntaments i l’altre estam parlant dels plans insulars. Sabem
que el Govern vol dur la promoció turística ja que no fa, a pesar
d’allò que es deia en el programa electoral, les transferències a
través de les fundacions les quals engloben diferents
institucions, vulguin o no vulguin, el sistema “lo tomas o lo
dejas” s’incorpora en aquestes fundacions. Nosaltres pensam
que ja que no es fa aquesta transferència, sí que s’hauria de
donar suport, fer aportacions a aquests plans de millora de
l’oferta turística, ja el facin ajuntaments, alguns ajuntaments
estan treballant prou en el tema, com els consells insulars.

Després vénen dues esmenes d’afectació, la 8649 i la 8648.
En un cas és fixar una partida modesta, però una partida per
donar suport a la mesa del diàleg sobre turisme. Si ha de ser una
cosa que sigui alguna cosa més que fer-se una foto, s’ha de
treballar i s’han d’arribar a acords, pensam que és convenient
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que hi hagi una partida que es pugui destinar a donar suport a
aquesta mesa, les seves activitats, estudis, etcètera. I l’altra és
per a la millora dels plans de desestacionalització. Una
aportació més perquè aquests plans es puguin millorar el 2006.

L’esmena 8650 és una partida per a l’estudi i sobretot, diria
jo, per avançar cap a la regulació del tot inclòs. Si únicament
feim estudis i es reuneixen comissions a deliberar, però no hi ha
una voluntat de regular aquest tipus d’oferta, pensam que no
s’està actuant correctament. Per tant, feim aquesta partida
destinada al tot inclòs.

Després també la 8647. És dotar una quantitat, 1 milió
d’euros, per augmentar l’aportació als consells insulars per a la
promoció turístic. 

I si no n’he deixada alguna, crec que aquestes són les
esmenes que es mantenen per part del Grup d’Esquerra Unida
i Els Verds.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM hem presentat una
esmena a la totalitat a la Conselleria de Turisme i la donam per
defensada en els seus propis termes. Aprofitarem la sessió
plenària per argumentar més profundament els nostres motius
per aquesta esmena a la totalitat.

Quant a les esmenes parcials, hem presentat un seguit
d’esmenes al programa 751A, Serveis Generals. 

L’esmena 9448 d’afectació per l’elaboració d’un pla per a
l’ordenació de la modalitat de l’oferta turística tot inclòs. S’ha
debatut molt, tan en aquest Parlament com en el carrer, la
problemàtica que està produint la modalitat del tot inclòs i
entenem que el Govern ha d’abordar el problema d’una vegada
per totes. Els estudis i els debats que se puguin fer han
d’esdevenir en un pla per solucionar els problemes que se’n
deriven d’aquesta modalitat.

En el programa 751B de promoció, hi ha l’esmena 9449
d’afectació i mitjançant la qual solAlicitam que se faci una
convocatòria de subvencions, adreçades a associacions i
empreses per a l’organització d’activitats de caràcter cultural i
esportiu per a la promoció turística. Nosaltres mitjançant
aquesta esmena el que pretenem és que la societat contribueixi
a la diversificació de l’oferta turística i que mitjançant això
estimulin també la desestacionalització, tan necessària en aquest
sector.

La 9450 d’afectació, demanam que el Govern doni suport
als municipis turístics per a la seva promoció. No hi ha
consignació pressupostària perquè entenem que el suport se pot
donar de moltes maneres. És una esmena política, però creim
que els municipis turístics necessiten ajudes, suport logístic per
a assistència a fires, necessiten ajuts per a edició de fulletons,

ànims perquè se decideixin a publicar les seves ofertes
turístiques a pàgines web, o que facin promoció de productes,
itineraris culturals o esportius. El Govern s’hi ha d’implicar i ha
de donar aquest suport als ajuntaments.

La 9453. Mitjançant aquesta esmena demanam al Govern
que s’impliqui molt decididament a ajudar a Eivissa a un canvi
d’imatge. Ja ho vaig mencionar a la compareixença del
conseller i la veritat és que un reportatge de televisió va fer molt
de mal a l’illa d’Eivissa i creim que no és la imatge que
realment té. Per tant, el Govern hauria de fer un esforç
suplementari per intentar projectar la imatge real de turisme
cultural i dels valors naturals que té l’illa d’Eivissa.

Al programa 751C, d’ordenació del sector, l’esmena 9452
és una esmena d’afectació per fer un estudi de desenvolupament
d’un pla d’estratègia per a la desestacionalització del turisme. Ja
sabem que el Govern fa els plans de desestacionalització
turística i dóna doblers als ajuntaments perquè facin
infraestructures, nosaltres creim que sí, que s’han de fer
aquestes infraestructures, que s’han de millorar, que s’han de fer
itineraris, que s’han de crear infraestructures per atreure els
turistes, perquè visitin no només la costa, sinó els pobles
d’interior, però no es pot convertir el Pla de desestacionalització
en una repartidora per afavorir els ajuntaments propers, per tant
creim que s’ha d’aclarir aquest pla de desestacionalització, i per
això s’ha de fer un estudi i una planificació.

La 9455 és una esmena que ja presentàrem l’any passat, no
s’ha fet massa cosa per part del Govern, per no dir res,
demanam que es colAlabori amb el Consell de Menorca per a la
compra o expropiació de terrenys per facilitar el procés
d’obertura d’accessos lliures a les platges de Menorca. El
consell s’hi ha compromès i fa accions tant d’arribar a acords
amb propietaris com d’expropiar terrenys per poder aconseguir
aquest objectiu, però van a càrrec del pressupost del consell i
creim que al Govern li interessa molt poder obtenir uns
itineraris, uns camins oberts perquè el turisme també es pugui
beneficiar dels indrets verges de la costa de Menorca.

La 9457 és una partida on solAlicitam que hi hagi
esponjaments a les zones turístiques degradades, creim que els
establiments obsolets i que ja no es poden reconvertir, han
passat un poc a la història, estan un poc desfasats i ja és
impossible que es puguin reconvertir, s’han d’esbucar, i
entenem que s’han de substituir per espais lliures, que hi ha
moltes zones molt saturades i molt degradades, i això milloraria
tot l’entorn.

La 4951, aquesta és una esmena molt concreta, que en
realitat és una conseqüència de l’anterior, demanam que es
millori, que s’ajudi a millorar l’entorn urbà de s’Illot. S’Illot és
una zona molt antiga turística, on hi ha una oferta que fa molt de
temps que no s’han creat ni s’han construït hotels nous, és dels
anys seixanta i, per tant, les instalAlacions estan modernitzades
perquè és el que toca fer, però creim que en aquest indret conviu
el turisme amb la segona residència, amb gent que estiueja allà,
i el que es fa és intentar millorar la vorera de mar, amb passeigs
que destrueixen l’entorn natural i, en canvi, no es fa res per al
nucli urbà, i creim que els turistes no poden estar abocats, no
s’ha de fer una barrera perquè els turistes només vagin per la
vorera de la mar i no puguin entrar dins el nucli perquè és lleig,
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mal cuidat i degradat. Per això demanam ajuda perquè es faci un
pla de millora de l’entorn urbà de s’Illot.

La 9457 és una esmena que també és reiterativa, ja que és un
projecte a llarg termini perquè la restauració del patrimoni
arqueològic a Son Real i a l’illa des Porros va ser bastant
malmès per un temporal i creim que no es pot perdre un
patrimoni tan important com el que hi ha allà, les dues
necròpolis que hi ha a Son Real i, sobretot, a l’illa des Porros
són singulars i el Govern hauria de fer accions per poder-les
recuperar i, sobretot, per després poder-ho vendre com a
producte turístic.

La 9456 és una altra esmena que demana que la Conselleria
de Turisme colAlabori amb el Consell de Menorca per poder
reobrir definitivament el Camí de Cavalls, i em sembla que ja
he dit la darrera, no n’hi ha més per part nostra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. El diputat Sr. Alomar té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
Socialista ha presentat una esmena a la totalitat als pressuposts
a la secció 12, una esmena també a la totalitat a l’empresa de
dret públic Institut Balear del Turisme i una altra a l’entitat de
dret públic Estratègia Turística de les Illes Balears. Queden
defensades en els seus mateixos termes, i en el plenari ja
argumentaríem de manera més extensa aquestes esmenes a la
totalitat.

Les esmenes parcials que s’han presentat són un total d’11.
La primera, la 8895 és una d'afectació i fa referència a
campanyes de promoció directa. Avui mateix llegíem a la
premsa que el Govern criticava el Govern de Madrid perquè
invertia un percentatge massa elevat al que era la promoció
directa, i nosaltres creim que aquesta és la línia. És més
important en aquests moments invertir en aquest sentit que no
en altres productes, perquè aquest és el producte que realment
augmenta. Els pressuposts que presenta el Govern, a la seva
exposició de motius parlaven d’aquest canvi, però a la realitat
concreta dels pressuposts no veim cap partida que afronti
aquesta realitat, la realitat d’aquest canvi que és, sobretot,
l’augment de la promoció o l’augment del client directe que ha
de venir acompanyada, entenem, per aquest augment de
promoció directa. Per tant hi ha aquesta afectació de 8 milions
d’euros en aquest sentit.

La 8936 és una esmena d’afectació que intenta impulsar
polítiques per palAliar els efectes del tot inclòs. Si un ha escoltat
avui el debat al plenari i, a més, ha vist la votació unànime en
valor del que eren unes propostes concretes entorn al tot inclòs,
hauria de pensar que aquesta esmena serà acceptada pel Grup
Popular, i esper que així sigui perquè significaria posar en
marxa i començar a caminar aquest carro de què avui matí
parlàvem que ha estat mal d’arrencar, però que ara sembla que
l’arrencarem entre tots.

La 8896 és una esmena d’afectació per a una millora
concreta de les infraestructures turístiques d’es Mercadal.

La 8897 és també d’addició per a la recuperació del Celler
Cooperatiu de Felanitx que podria ajudar al que és la
diversficació i la creació de nous productes turístics en aquella
ciutat.

La 8898 és una esmena d’afectació per al Pla de
dinamització turística de Ciutadella i d’Alaior, que són uns
programes que duen conjuntament amb el Govern central i dels
quals no hi ha reflex quant a partides pressupostàries dins el
pressupost i nosaltres creim que és necessari que tenguin una
dotació important per poder dur a terme els seus objectius.

La 8899 i les següents tenen en comú que és donar de baixa
una partida de la secció 14, una partida que fa referència a la
Targeta Verda, al que havia de ser l’estrella de la política
turística d’aquest govern, en l’any que fa que funciona la
Targeta Verda s’ha vist que ha estat més aviat una estrella fugaç
i que el que havia de ser un projecte que havia de generat
ingressos per invertir en temes mediambientals, a causa d’aquest
pressupost, resulta que és un projecte que genera despesa al
Govern. Creim que és una inutilitat si ha de costar recursos
pressupostaris a l’administració pública aquesta targeta verda i,
per tant, seria millor invertir aquests recursos en projectes
concrets que anassin cap a aquest mateix objectiu de millorar
aspectes mediambientals i diversificar el producte turístic. En
aquest sentit, la 8899, com deia, fa referència a la senyalització
i promoció de la platja d’Aigües Blanques de Santa Eulàlia des
Riu i el Cavallet de Sant Josep. La 8900 també és una baixa de
la partida de la Targeta Verda i fa referència a la rehabilitació de
l’església de Sant Joan de la Fontsanta i de l’ajut de Cas Donat
a Campos. La 8901 és la creació i la promoció de rutes
cicloturístiques per veure si no només feim rutes cicloturístiques
posant el cartell de fusta assenyalant la ruta i deixant els clots
que hi ha dins els camins, sinó fer una inversió real a fi que els
camins quedin en bones condicions i, en aquest cas, serien rutes
cicloturístiques a Sant Josep, a Manacor, a Llubí, a Lloseta i a
Petra. La 8902 fa referència a una millora i a un condicionament
de l’assentament púnic de sa Caleta de Sant Josep. 

I després hi ha dues esmenes més que fan referència a la
necessitat de millorar el producte turístic d’Eivissa, en el sentit
de contraposar a la imatge de vegades frívola que s’ha volgut
donar a una imatge més real d’Eivissa. Eivissa té, com un
element que no té cap ciutat  o cap illa, ni cap ciutat d’aquestes
illes, que és el fet que la capital, Vila, està considerada
patrimoni de la humanitat. En aquest sentit feim aquestes dues
esmenes, la 9037 i la 9038, una per participar en les despeses de
la festa medieval que se celebra anualment per commemorar la
concessió del patrimoni de la humanitat, i la segona per realitzat
promocions específiques d’Eivissa patrimoni de la humanitat.

Aquesta és la totalitat de les esmenes parcials que hem
presentat a aquest pressupost per part del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Torn en contra. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el portaveu Sr. Antoni Marí i Tur.
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EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. La nostra posició respecte de les
esmenes presentades per Esquerra Unida i Els Verds, bé, he de
dir a tots els grups que les esmenes a la totalitat es defensaran,
si es presenten, al plenari, i respecte de les esmenes presentades
per Esquerra Unida i Els Verds, la 8651, referent a plans locals
de la millora de l’oferta turística, dir que les actuacions de
millora de l’oferta turística a nivell municipal ja estan
contemplades a les partides pressupostàries previstes per al
pagament del Pla D i la subvenció nominativa d’INESTUR i,
per tant, hi votarem en contra.

La 8652, per donar suport als plans insular de millora de
l’oferta turística, les actuacions de millora de l’oferta turística
a nivell insular estan contemplades a nivell dels municipis de
cada illa a les partides pressupostàries previstes per al pagament
del Pla D i de la subvenció nominativa d’INESTUR.

Respecte de la 8649, dir que aquesta mesa de diàleg sobre
turisme que vostè esmenta depèn de Vicepresidència i per tant
no està contemplada dins el pressupost de turisme. Per a la
millora del Pla de desestacionalització, la 8648, la partida
pressupostària 12301 està prevista majoritàriament per als
projectes d’inversió en matèria de personal, les actuacions de
millora i desestacionalització turística ja estan contemplades a
les altres partides, com a la 12301, 12301, part de la subvenció
nominativa per part d’INESTUR dins el Pla D i els plans
d’excelAlència que es vénen realitzant als municipis.

Per a l’estudi i la regulació del tot inclòs, la partida
pressupostària 12301 està prevista majoritàriament per als
projectes d’inversió en matèria de personal i, en tot cas, els
estudis que es puguin fer del tot inclòs hauran d’anar per la
partida pressupostària 12101, estudis i treballs tècnics. En tot
cas, aquestes s’hauran de fer una vegada la comissió d’experts
hagi arribat a alguna conclusió i sàpiga en quin sentit s’ha de
fer.

Per augmentar l’aportació dels consells insulars per a la
promoció turística, dir que les aportacions dels consells insulars
en matèria de promoció es fan mitjançant convenis amb
IBATUR i, a més, les aportacions als consells insulars
pràcticament s’han triplicat en els darrers tres anys.

Aquestes són les esmenes que presentava el Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds i que per part del nostre grup es
votaran en contra.

Respecte de les presentades pel PSM-Entesa Nacionalista,
la 9448, d’elaboració d’un pla (...) del tot inclòs, com he dit
abans està pendent de les conclusions de la comissió d’experts
i fins que aquesta no conclogui i aporti les conclusions que
estimi, la conselleria no pot ni vol, en aquest cas, avançar-se a
aquestes conclusions.

Respecte de la 9449, de la convocatòria de subvencions
adreçades a associacions i empreses, normalment l’IBATUR ja
realitza multitud de convenis per al suport d’activitats d’aquest
caràcter per a la promoció turística, per tant la votarem en
contra.

La 9450, efectivament, com ha dit la portaveu del PSM és
una esmena política, reservam en el ple la votació d’aquesta
esmena que segurament votarem a favor, però que de moment
votam en contra.

La campanya de promoció específica a les illes d’Eivissa i
Formentera, de l’illa d’Eivissa només, tant des de l’IBATUR
com des d’INESTUR es fan convenis, com vostè sap, per a la
promoció turística i per a dur a terme actuacions de posar en
valor elements culturals, naturals, etc., de l’illa d’Eivissa, i cal
esmentar, de forma afegida que des de l’any 2006, la Fundació
per a la promoció turística d’Eivissa i Formentera s’encarregarà
de les actuacions en matèria de promoció turística a l’esmentada
illa.

La 9452, de l’estudi i desenvolupament d’un pla estratègic,
aquesta és una de les qüestions a debatre a la mesa de diàleg
sobre turisme, dependent de Vicepresidència.

La compra o expropiació de terrenys per facilitar el procés
d’obertura d’accessos lliures a les platges de l’illa de Menorca,
que la portaveu ha dit que no s’havia fet res, dir que no hi ha cap
previsió pressupostària a la Conselleria de Turisme al respecte.
De forma afegida cal esmentar que l’any 2005 l’illa de Menorca
ha estat l’única de les Balears on s’han comprat terrenys a
vorera de mar per motivacions semblants a les que vostè diu, en
concret a Cala Canutells. En qualsevol cas, l’esmena econòmica
proposada serà del tot insuficient per al que es pretén en aquest
cas.

La 9457, sobre el tema d’esponjaments, no hi ha cap
previsió pressupostària a la Conselleria de Turisme però es fan
altres aportacions als municipis mitjançant altres convenis.

Per a la millora de l’entorn urbà de s’Illot, la 9451, no hi ha
cap previsió per a aquesta matèria, tot i que actuacions de
millores a zones turístiques del mateix terme municipal ja es
realitzen.

La 9454, restauració de Son Real, la inversió pressupostària
de Son Real ja està pressupostada a la partida INESTUR, al
centre de cost 12301.

La 9456, colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca
per al Camí de Cavalls, no hi ha previsió pressupostària, a més
a més no sembla una (...) dins el marc competencial d’aquesta
conselleria de Turisme.

I aquestes són les esmenes que votarem en contra del PSM,
a reserva del que en el ple facem després.

I respecte del Grup Parlamentari Socialista, a la 8895, no
existeix partida pressupostària que proposi la baixa per fer
aquesta alta que es proposa a l’esmena.

A la 8936, impuls a les polítiques que palAliïn les polítiques
del tot inclòs, no existeix cap partida pressupostària que proposi
la baixa, tot i que tots estem per empènyer aquest carro que el
Sr. Diputat ha esmentat abans.

La 8896, actuacions a es Mercadal, en aquest municipi hi ha
previstes actuacions, altres actuacions en matèria
d’infraestructures turístiques i que es coneixen.
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Recuperació del Celler Cooperatiu de Felanitx, la 8897, en
aquest municipi hi ha previstes actuacions en matèria turística,
especialment a alguna de les seves zones turístiques i, a més,
l’actuació proposada no sembla que entri dins l’àmbit de
competències d’aquesta conselleria de Turisme.

El Pla de dinamització de Ciutadella i Alaior, la 8898, la
previsió (...) del plans de dinamització turística esmentats ja
estan contemplats i compromesos pels següents quatre anys.

La 8899, de senyalització de les platges, no està previst als
pressuposts de la conselleria, però sí hi estan altres actuacions
a l’illa d’Eivissa, via dels plans D, plans d’excelAlència turística
i d’altres, com també mitjançant la Fundació per a la promoció
turística d’Eivissa i Formentera, a crear en breu.

La 8900, de rehabilitació de les esglésies, no està previst als
pressuposts de la conselleria, però sí hi ha previstes altres
actuacions en aquests mateixos termes municipals que vostè ha
esmentat.

La 8901, de promoció de rutes cicloturístiques, les rutes
cicloturístiques ja es desenvolupen mitjançant l’INESTUR en
el centre de cost 12301 i set plans D de dinamització turística.

I la 8902, d’actuacions de millora a l’assentament de sa
Caleta de Sant Josep, dir que ja s’han realitzat actuacions en
aquella zona per part del Consell Insular i no està prevista ni
pressupostada cap actuació més.

El tema del patrimoni de la humanitat d’Eivissa, la 9037, no
està prevista l’aportació pressupostària d’IBATUR per a aquesta
actuació, tot i que estan contemplades altres actuacions a Dalt
Vila, Pla D i Pla d’excelAlència turística, per part de la
conselleria.

La 9038, de promoció específica d’Eivissa i patrimoni,
tampoc no està prevista tot i que hi ha altres actuacions previstes
a Dalt Vila, que es vénen fent, com he dit abans, dins el Pla
d’actuació, excelAlència turística i promoció turística.

I aquesta és la posició del nostre grup respecte d’aquestes
esmenes, que votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Grups que vulguin intervenir
en el torn de rèplica?

Sr. Alomar. Té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. No és la primera vegada que em
passa el mateix a la comissió en el debat de les esmenes al
pressupost, es coneix que cada any és la mateixa persona o el
mateix funcionari que els fa la relació d’esmenes, i l’any passat
record que vàrem tenir el debat de veure si existia o no existia
una partida. A mi m’agradaria que aquesta persona que els fa les
esmenes, aprengués exactament què és una esmena d’afectació,
no hi ha més a discutir. Però, de totes maneres, a mi em sembla
que al Grup Popular tant li és cada any donar aquest argument,
que no existeix una partida, o com ha fet un altre company d’un
altre grup parlamentari que en el tema del tot inclòs deia que fa

falta que la comissió d’experts arribi a una conclusió per
prendre unes decisions. Al final, són excuses, jo, a part que a les
rutes cicloturístiques, com a mínim, tapin els clots que hi ha,
que ja seria molt, els donaria un consell, en el tema del tot
inclòs, a aquest argument reiterat que fa falta que les comissions
d’experts hagin arribat a les seves conclusions per prendre
decisions, a les properes eleccions presentin una llista d’alguna
comissió d’experts, així aniríem molt més aviat, les decisions
polítiques es prendrien, de forma més ràpida, perquè si no hi ha
polítics per prendre decisions, ja ens diran després per què ens
elegeixen o, una altra cosa, si no és una qüestió de llistes, que
facin un concurs públic per cobrir la plaça de conseller de
Turisme, a través d’una oferta pública de feina per a experts. I
crec que també podríem avançar molt més i no repetir cada any
aquest debat, que és una mica absurd.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni): 

Sí, gràcies, és tard i tampoc no entrarem en contrarèplica,
però, d’alguna manera, com s’ha esmentat aquí altres vegades,
el Sr. Alomar també ha tengut responsabilitats de govern i
possibilitats de solucionar aquest tema del tot inclòs des de fa
molt de temps i també en aquests debats que s’havien fet a
l’anterior legislatura tampoc s’aportaren solucions. I ja tendrem
ocasió de debatre aquest tema al ple.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Passam, idò, a la votació de les
esmenes agrupades al debat núm. 3, de totalitat i de globalitat a
la secció 12, Conselleria de Turisme, a l’entitat de dret públic
81, Institut Balear del Turisme, i a l’entitat de dret públic 91,
Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, que acabam
de debatre.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I aixecaríem aquí la sessió, recordant a les senyores i als
senyors diputats que continuarem demà a les 10 del matí, amb
la secció 13, de la Conselleria d’Educació i Cultura.
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S’aixeca la sessió.
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