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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaríem si es produeixen substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Carme Garcia Querol.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a debatre el segon punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei núm. 8953, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2007. Aquesta presidència informa els grups
parlamentaris que l’ordenació del debat es farà en 20 apartats,
d’acord amb l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe
de ponència; el debat primer a l’articulat del dictamen del
projecte de llei. 

A l’articulat s’hi mantenen les esmenes següents: esmenes
que postulen l’addició de nous articles del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, número 9992, d’addició. A l’article
2, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 9978, de
supressió.

A l’article 5, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds 9291, de supressió; del Grup Parlamentari Socialista
9546, 9547, 9548 i 9549, totes de supressió.

A l’article 6, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 9983, de supressió.

A l’article 7, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 9979, de modificació; 9980, de supressió i 9981
i 9982, ambdues de modificació.

A l’article 8, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 9984, de modificació, i del Grup Parlamentari
Socialista 9543 i 9542, ambdues de supressió.

A l’article 10, del Grup Parlamentari Socialista, 9544, de
supressió.

A l’article 11, oferta d’ocupació pública, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 9985, de supressió.

A l’article 12, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 9986, de supressió; del Grup Parlamentari
Socialista, 9545, de supressió.

A l’article 14, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, 9292, de supressió; del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 9987, 9988, 9989, 9990 i 9991, totes de
supressió.

Defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té al paraula la Sra.
Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat dues
esmenes. Concretament l’esmena 9291 és de supressió del
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 5, i bàsicament és perquè
consideram que ampliar crèdits sobretot pel que suposa en
aquest cas el paràgraf m), com dic, de l’apartat 1, idò ampliació
de crèdits destinats al pagament de transferències a l’ens públic
de Radiotelevisió Espanyola consideram que no..., perdó, és
que ara amb aquesta..., d’IB3, idò consideram que s’ha
d’eliminar, i això és la nostra esmena en aquest punt.

En segon lloc també presentam una esmena de supressió a
l’apartat 3 de l’article 14, referit a les operacions de crèdit,
perquè consideram que autoritzar el Govern perquè s’emeti més
deute públic i es concertin operacions de crèdit per al
finançament del crèdit al qual es refereix l’article 2.1 d’aquesta
llei. Consideram que en aquest moment ja hi ha un deute més
que suficient, un deute que no podrem pagar en molts d’anys,
i per tant consideram que s’ha de suprimir aquest apartat, que
no s’endeutin més perquè si no en duran a la fallida en aquesta
comunitat per molts d’anys, i per això creim que aquestes dues
esmenes són les que nosaltres mantenim a l’articulat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Ara té la paraula per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la
Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volia deixar
constància que hem detectat un parell d’errors. Les esmenes
9979, 9980, 9981 i 9982, que vàrem adscriure a l’article 7, en
realitat són esmenes a l’article 5, perquè a tot el que fan
referència és a l’article 5 i no al 7. I després n’hi ha una altra,
la 9987, que diu que és a l’article 14, i també és un error;
hauria de ser a l’article 13.1, primera; una cosa així, no?, o
segona. Era per deixar-ne constància. Sí, crec que és la segona.
Segona, ho diu, segona, eh?, però vàrem posar 14 en lloc de 13.

Bé, les esmenes que hem presentat bàsicament van
destinades a intentar suprimir l’increment del deute que preveu
el Govern per al 2007. Pensam que ja el Govern s’ha endeutat
per molts i molts anys i trobam que per al 2007 podríem
suprimir la gran part del deute que té previst. Demanam també
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suprimir partides ampliables, que el Govern ha declarat
ampliables, com la dels alts càrrecs, les transferències a l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, els crèdits
destinats al finançament d’Hipoteca Jove, perquè de fet diu la
Llei que són ampliables els crèdits destinats al finançament de
la Hipoteca Jove, però resulta que no hi ha cap partida
pressupostària destinada a Hipoteca Jove; per tant, declaren
ampliable una cosa que no existeix, i a una cosa que no existeix
no li poden donar cap adjectiu perquè no..., perquè no hi és. Per
tant, si no hi ha la partida creada difícilment poden dir que és
ampliable. En tot cas el PP hagués pogut presentar una esmena
per crear-la. I també demanam que se suprimeixi el caràcter
d’ampliable de l’assistència sanitària amb mitjans aliens.

Després demanam rebaixar la quantitat sobre la qual és
necessària l’autorització prèvia pel Consell de Govern per a les
despeses. Demanam suprimir l’article que fa referència a
l’oferta d’ocupació pública, perquè pensam que no és un lloc
adequat, aquesta llei, perquè hi sigui. Demanam, evidentment,
suprimir tot el que són avals; entenem que aquests 66 milions
d’euros d’avals trobam que no és un any molt indicat per
endeutar-se encara més a través d’empreses públiques, i
evidentment tots els apartats de l’article 14 que fan referència
a operacions de crèdit, a aquest increment del deute, que aquí
diu que són 52 milions però de fet són molts més.

Per tant totes aquestes esmenes van en aquest sentit de
bàsicament intentar que el Govern no incrementi encara més
aquest deute a què ens ha abocat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Ara per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, i per començar també volia deixar
constància d’un error que hi ha a una esmena del nostre grup,
la 9543, que teòricament figura com de supressió en el títol III,
article 8, apartat 1, hi ha de figurar article 9. És evident l’errada
de transcripció perquè la frase que se proposa suprimir no
figura a l’article 8, sinó que figura directament al 9 i és
fàcilment comprovable.

I passant ja directament a les esmenes presentades, el nostre
grup n’ha presentat un total de vuit. No són esmenes noves, són
esmenes podríem dir ja tòpiques perquè vénen repetint-se ja en
diversos exercicis, i les podem classificar en tres grups: un que
són esmenes de supressió, relatives a crèdits ampliables; un
segon grup que podríem catalogar com esmenes de supressió
perquè es tracta de qüestions impròpies d’una llei de
pressupostos, en un cas, o per proposar d’alguna manera eludir
normativa pròpia en algun altre cas; i un darrer que fa
referència a un article concret que mereix un comentari a part
i que es refereix als avals a les entitats i empreses públiques.

En el cas dels crèdits ampliables volem dir que aquesta és
una fórmula de gestió pressupostària habitual en la gestió que
fa aquest govern dels pressupostos; no ens sembla el més

correcte i volem dir que amb aquest sistema de gestió el que es
fa és incomplir, per un costat, un compromís i, per un altre, una
recomanació. Quan parlam de compromís feim referència
evidentment al ja conegut pla d’equilibri econòmic i financer
de les Illes Balears 2006-2008, allí on es recull la necessitat de
disminuir el nombre de crèdits ampliables no es presta atenció
a aqueixa proposta que figura en aquest pla d’equilibri, i si bé
és cert que en aquest exercici hi ha dos crèdits menys que els
que hi havia el 2006, també és cert que són més que els que hi
havia el 2005. Per tant és evident que no es fa cas de la
recomanació o de la proposta que hi havia en aquest pla
d’equilibri. I, en el cas de la recomanació, no s’atén la que feia
la Sindicatura de Comptes també en referència a aquests crèdits
ampliables, on proposava la necessitat de deixar d’abusar, com
s’està fent, d’aquest sistema de crèdits ampliables i recomanava
la seva disminució. Tampoc no es fa cas d’això. 

Per això hem presentat esmenes de supressió d’aqueixes
partides ampliables i ho feim concretament en aquelles que van
destinades a pagament de retribucions a alts càrrecs i antiguitat
i complement específic docent, a les transferències a
Radiotelevisió de les Illes Balears; a les destinades a assistència
sanitària amb mitjans aliens, sobretot perquè entenem que això
representa una potenciació de la privatització, entre d’altres, de
la sanitat privada; i aquelles partides, aquells crèdits destinats
als recaptadors perquè entenem que en aquest cas ja queda
recollit en el punt b) d’aquest mateix article per tractar-se en
aquest cas d’ingressos afectats. 

Dins aquest apartat a què hem fet abans referència, de
qüestions impròpies d’una llei de pressupostos, volem ressaltar
les propostes de supressió d’aquells punts que fan referència,
per un costat, a les assegurances de vida als membres del
Govern i, per un altre, les indemnitzacions per raó de servei, i
més concretament les dietes als membres de la comissió mixta
de transferències. En el primer cas perquè entenem que no es
tracta d’una qüestió d’entitat suficient per figurar a una llei de
pes com és la de pressupostos i, en el segon cas, perquè es
tracta d’una qüestió més pròpia de normativa reglamentària
que, com dic, d’aqueixa llei de pressupostos. Per tant ni una ni
l’altra entenen que té sentit que figurin en aquest projecte i per
això proposam la seva supressió.

I per acabar la darrera que he esmentat és la supressió dels
66 milions d’euros en avals a entitats i empreses públiques, per
una qüestió que evidentment idò no entrarem ara extensament,
ja ho farem en el plenari, però que té clars lligams amb
arguments que ja hem expressat en altres ocasions d’aquest
sistema d’utilització de caixes B mitjançant les empreses, i
d’aquests endeutaments diferits aprofitant les empreses fora del
pressupost de la CAIB, sense fer referència això a altres entitats
i empreses que no figuren recollides en aquest projecte i que
des del nostre punt de vista hi haurien de figurar, i crec
recordar que a més així ho recomanava també la Sindicatura de
Comptes. 

Per tant aquest és el resum de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista i, com dic, no hi ha més. Ja
continuarem en el plenari. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Boned. Ara té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Siguin benvinguts els diputats del Grup Parlamentari Socialista
per defensar les seves esmenes en aquest segon debat
pressupostari, malgrat el portaveu que en aquest moment ha
d’intervenir intervé sense ser el competent per dur aquest tema,
tota vegada que la portaveu és l’actual..., la que ha de fer de
presidenta, ja que el president d’aquesta comissió està absent.

No obstant açò jo voldria fer dues reflexions en veu alta, i
en aquestes hores ho puc dir així també: aquestes esmenes em
sonen a esmenes que anualment, complint un tràmit
parlamentari, els grups han de fer i han de presentar a tota llei
de pressuposts, tant ara que vostès estan a l’oposició com quan
nosaltres hi estàvem, perquè les esmenes són esmenes típiques
d’una llei de pressuposts, com puguin ser esmenes a crèdits
ampliables, com puguin ser a transferències de crèdit, i són
esmenes que el que volen és enfaixar al màxim l’acció de
govern quant al fet que pugui preveure o hi hagi temes que no
estiguin prevists en aquest moment però que al llarg de
l’exercici pressupostari es puguin donar.

Allò de crèdits ampliables, bé, l’exemple que vostè ha dit
supòs que no deu voler llevar que es puguin fer crèdits
ampliables per a personal docent, i hi ha fet una referència -
m’estic referint al Grup Parlamentari Socialista- al tema d’alts
càrrecs; bé, aquests crèdits ampliables a alts càrrecs és una
tònica, i si vostè repassa la Llei de pressuposts anteriors a
l’actual legislatura, és a dir, a la legislatura passada i a la
passada de la passada -no vull que m’acusin que vull mirar
només la del pacte-, sempre hi han estat; hi han estat en aquests
pressuposts i a qualsevol llei de pressuposts de qualsevol
comunitat autònoma, i no diguem ja de l’Estat. El tema de
transferències de crèdit, tres quarts del mateix. 

Per tant estam davant aquestes esmenes típiques, que s’han
de presentar, que vostès tenen unes justificacions, que els
generen uns dubtes del bon ús que en pugui fer aquest govern,
perquè aquesta és la seva funció, que tenguin dubtes del bon ús
que pugui fer aquest govern, però com que nosaltres no tenim
cap dubte que farà un bon ús tant dels crèdits ampliables com
de les transferències de crèdit, com el que preveuen tots els
mecanismes de la Llei pressupostària, no acceptarem cap
d’aquestes esmenes i per tant les rebutjarem totes en bloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara en torn de rèplica té la
paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per dir que les
esmenes no són típiques, les esmenes són precisament en la
línia de considerar, almanco les nostres dues, primer, que el
Govern ja s’ha endeutat prou, excessivament, i no s’ha de

continuar endeutant perquè està posant en perill governs per a
molts d’anys, jo diria que aproximadament de 25 a 30 anys. I,
en segon lloc, que nosaltres entenem que ampliació de crèdit a
IB3, essent una televisió i una ràdio partidistes, consideram que
els doblers públics s’han de dedicar a altres coses més útils i
millors per a tota la ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Ara per part del Grup
Parlamentari Entesa Nacionalista la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si les nostres esmenes
són per complir un tràmit parlamentari l’argumentació del
portaveu del Partit Popular ha estat encara de més tràmit. Si ell
pensa que les nostres esmenes van dedicades a enfaixar l’acció
del Govern nosaltres realment les presentam per impedir que
l’acció del Govern actual hipotequi encara més l’acció dels
futurs governs i, sobretot, hipotequi la possibilitat dels
ciutadans d’aquestes illes perquè, en un futur, puguin tenir uns
serveis de qualitat necessaris per al bon desenvolupament de
cada una de les persones que viuen en aquestes illes. 

Per tant res més, ja sabem que ells diran que no, que a ells
ja els va bé endeutar-se avui perquè això és pa per a avui però
fam per a demà, però és igual, el qui està gras ja li va bé avui
i ja veurem demà què passarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, també, perquè el debat
del contingut de les esmenes ja el tendrem en el plenari, però
simplement per recordar al portaveu del Grup Popular que
efectivament jo som el primer que he dit que són esmenes
recurrents, esmenes que són de cada any. No ho són perquè ens
agradi cada any fer les mateixes esmenes, ho són perquè aquest
govern també continua incloent en aquest pressupost i en
aquest articulat qüestions que per un motiu o per l’altre no hi
haurien de figurar. 

I jo només faré una reflexió al Sr. Portaveu; l’any passat
record que el nostre grup havia presentat algunes esmenes més
de les que presentam aquest exercici i record que feien
referència a alguns articles i disposicions addicionals que
figuraven a l’articulat de l’exercici 2006; igual que està passant
avui varen ser rebutjades en el seu moment, però curiosament
avui veim que en aquest exercici ja no hi figuren, i no hi
figuren simplement per una simple i clara raó o motiu, i és
perquè ja no són útils políticament al Partit Popular en aquest
govern. Jo crec que amb això ho he dit tot i resumeix la
conclusió de perquè es presenten les esmenes i perquè no se
n’han presentat algunes altres.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, molt breument. Miri, nosaltres en aquest moment, i ara
faríem referència a tot el que és el deute, creguin-me si jo els
dic que al nostre grup parlamentari el guien, avui per avui, i
sobretot coneixent com està el tràmit de la reforma de l’Estatut,
dues qüestions bàsiques: tenim fe en el futur i tenim esperança
de gestionar el futur. En aquest sentit què els vull dir?, que
l’Estatut d’Autonomia, per acord assolit entre les dues grans
formacions polítiques d’àmbit de la nació espanyola, han vingut
a bé reconèixer una finançació a la comunitat autònoma de les
Illes Balears com mai no havíem tingut, i que per tant aquest
deute que avui existeix per una manca de finançació de l’Estat,
amb independència de qui hagi governat, amb independència,
es podrà veure molt, molt, molt minorada en el moment en què
entri en funcionament l’Estatut d’Autonomia i es posi en marxa
tot el que és el sistema de nou finançament i reconeixement
d’aquest deute. Punt primer.

Punt segon. Aquest deute es va assolir, s’ha assolit, per fer
infraestructures i que estan a la vista de tothom, que podran
agradar o no podran agradar, que no ha agradat que s’hagin
endeutat per fer aquestes infraestructures, però açò és la
diferència entre un projecte polític i un altre projecte polític,
tots dos igualment respectables.

I, és més, nosaltres tenim esperança en el futur perquè creim
que hem fet les coses que realment necessitava la ciutadania
d’aquestes Illes Balears i que, per tant, estam en aquest
moment, perquè no pot ser d’una altra manera, convençuts que
els ciutadans renovaran d’una manera entusiasta la confiança en
el Partit Popular perquè continuï governant els propers quatre
anys. Per tant vostès no tendran el maldecap d’haver de
gestionar aquest deute.

Dit açò, sí que els vull dir que les altres esmenes són
recurrents, recurrents en vostès i recurrents quan nosaltres
estàvem a l’oposició. Per què?, perquè hi ha un principi bàsic,
i és no fiar-se de com es faran les transferències o no fiar-se de
com es faran les ampliacions de crèdit, perquè segurament les
transferències, l’ampliació de crèdit que pugui fer un govern
del pacte de progrés, no són les mateixes que les que pugui fer
un govern del Partit Popular, i les dues són legítimes, les dues,
i nosaltres criticarem les que puguin fer vostès i vostès estan en
tot el dret de criticar les que puguem fer nosaltres. 

Però que aquestes són mesures que..., jo em vull arriscar i
els deman que em treguin de l’any 2006 una llei de pressuposts
de qualsevol institució..., perdó, una llei de pressuposts de
qualsevol comunitat autònoma que no prevegi transferències i
que no prevegi ampliació de crèdit i que no prevegi deute. Si
vostès me’n troben una jo intentaré convèncer, d’aquí al pròxim
debat, el Partit Popular perquè ho retiri.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara podem passar a les
votacions. Si cap grup no demana votació separada es farà
votació conjunta.

(Intervenció inaudible)

De les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor i 9 en contra. Cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada es farà votació
conjunta dels articles que han estat esmenats i que són els
següents: articles 2, 5...

Perdó. Com que estava acostumada que no hi éreu...
Esmenes del Grup Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí. Es farà votació conjunta dels articles que han estat
esmenats i que són els següents: articles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13 i 14.

Vots a favor?

Vots en contra?
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No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara al títol del projecte, a la denominació del títol I, a
l’article 1, a la denominació del títol II, als articles 3, 4 i 7, a la
denominació del títol III, a la denominació del títol IV, a la
denominació del títol V, a l’article 15, a la denominació del
títol VI, a l’article 16, a la denominació del títol VII, a l'article
17, a les disposicions addicionals primera, segona, tercera i
quarta, a la disposició derogatòria única, a les disposicions
finals primera i segona i a l’exposició de motius, a tots ells no
s’hi mantenen esmenes i, si cap grup no demana votació
separada, es farà votació conjunta de totes elles.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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,
als pressuposts de les entitats de dret públic, administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i també
als ens públics Servei Balear de Salut i ib-salut.

Ara començam el debat número 2.

(Remor de veus)

Esperarem que venguin els portaveus.

Bé començarem el debat número 2. Abans de res demanaria
si hi ha substitucions.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Carme García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam el debat número 2, de totalitat i globalitat,
secció 11, Conselleria de Relacions Institucionals. Entitat de
dret públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les empreses
de la societat pública de Ràdio de les Illes Balears, societat
pública Televisió de les Illes Balears, societat pública
Multimèdia de les Illes Balears. 

S’han presentat esmenes a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, secció 11,
Conselleria de Relacions Institucionals RGE núm. 9311. A la
Radiotelevisió de les Illes Balears, la RGE núm. 9322. 

Per part del PSM-Entesa Nacionalista a la secció 11,
Conselleria de Relacions Institucionals, la RGE núm. 10120. A
la Radiotelevisió de les Illes Balears la RGE núm. 10121. A la
Ràdio de les Illes Balears la RGE núm. 10122. A Televisió de
les Illes Balears RGE núm. 10123. 

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat a la secció 11,
Conselleria de Relacions Institucionals la RGE núm. 9550. A
les entitats de dret públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
la RGE núm. 9551. A la Societat Pública Ràdio de les Illes
Balears la RGE núm. 9552. A Televisió de les Illes Balears
RGE núm. 9553. A Multimèdia de les Illes Balears la RGE
núm. 9940. 

Després esmenes parcials. Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds a la secció 11, Conselleria de Relacions
Institucionals al programa 112A, planificació, direcció i
coordinació de l’actuació del Govern i projectes estratègics, la
RGE núm. 9339. Al programa 121A, serveis generals de la
Presidència del Govern les RGE núm. 9340 i 9341. Al
programa 463C, ordenació, promoció i foment dels mitjans de
comunicació socials, la RGE núm. 9343.

Per part 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. La RGE núm.
10124. Al programa 121A serveis generals de la Presidència
del Govern RGE núm. 10134. Al programa 126, comunicació
i informació institucional la RGE núm. 10125. Al programa
463C, ordenació, promoció i foment dels mitjans de
comunicació socials les RGE núm. 10126, 10127 i 10128. A
l’entitat de dret públic Radiotelevisió de les Illes Balears la
RGE núm. 10133.

Per part del Grup Parlamentari Socialista a la secció 11,
Conselleria de Relacions Institucionals, al programa 112A,
planificació, direcció i coordinació de l’actuació del Govern i
projectes estratègics la RGE núm. 9554. Al programa 121A,
serveis generals de la Presidència del Govern, la RGE núm.
9555 i la 9943. A Radiotelevisió de les Illes Balears la RGE
núm. 9556 i la RGE núm. 9557.

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat.
Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té
la paraula el Sr. Miquel Rosselló per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes a la totalitat a
la conselleria i als distints ens públics els defensarem en el
plenari. Me centraré pràcticament en enumerar les esmenes
presentades, primer a la secció 11, la conselleria i després a
l’ens de radiotelevisió. 

Les distintes esmenes que hem presentat fan referència als
següents conceptes. L’esmena RGE núm. 9339, me referesc a
la subvenció, planteja una subvenció a la plataforma
sociosanitària d’Eivissa, 40.000 euros. 

L’esmena RGE núm. 9343 va en la línia d’impulsar el
desenvolupament dels mitjans de comunicació socials. 

L’esmena RGE núm. 10124 va en la idea del foment de les
associacions que promoguin la recerca i la difusió de la realitat
social i cultural de les nostres illes, 200.000 euros.

També en aquesta direcció una esmena que pretén la
millora de la recepció de mitjans audiovisuals en llengua
catalana, 1 milió d’euros.

També amb la idea de millorar el suport als mitjans locals,
s’entén per premsa i ràdios foranes, mitjans locals de
comunicació. L’esmena 10126 va en aquesta direcció.

Plantejam també un increment de l’ajuda als mitjans de
comunicació en llengua catalana a les nostres illes. 1.250.000
euros.

Plantejam també una aportació al Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. En aquest sentit presentam dues
esmenes a dos programes diferents, al 112A i al 121A, que
tenen l’objectiu de millorar de forma substantiva el
finançament en aquest projecte. I per altra banda, al Consorci
Formentera Desenvolupament plantejam que els 12 milions
d’euros que en el seu moment se varen dotar per part de
l’anterior Govern i que varen ser retrets d’aquests per crear un
altre consorci, tornin a aquest consorci dirigit per l’Ajuntament
de Formentera, 12 milions d’euros. 

I també per al Consorci de Formentera plantejam una
altra..., en aquest cas al programa 121A un increment, una
incorporació. En aquest cas és una esmena de substitució.

I per últim a la secció 11 la RGE núm. 9943 i que va en la
línia d’una primera dotació per a l’aplicació de l’anomenada
Llei de dependència.

Després a l’ens de radiotelevisió, plantejam per una banda
una partida d’afectació per al Consell Audiovisual de les Illes
Balears. I una altra per a la constitució del Consell Assessor de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I per últim plantejam una esmena de substitució que destina
una quantitat de 3 milions d’euros a la compra dels terrenys de
Can Marí a Formentera, és una antiga polèmica d’un càmping
a Formentera i allà on possiblement l’única forma de rescatar
i d’evitar la construcció d’aquest càmping, no el volia
l’ajuntament d’aquesta illa, seria l’adquisició d’aquest terreny.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Ara per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En bona mesura les esmenes que
presentam són algunes idèntiques i en tot cas van en la mateixa
línia de les defensades pel Sr. Rosselló, les haguéssim pogut
defensar en bloc quasi. Era en el sentit de donar més suport a
la llengua catalana en els medis de comunicació. En aquest
moment encara està minorada d’una manera espectacular a l’ús
de la llengua catalana en els medis audiovisuals. Pensam que el
Govern s’ha de posar al davant de com a mínim equiparar l’ús
de les dues llengües oficials, sempre amb un plus a favor de la
pròpia. En aquest moment hi ha, indiscutiblement, un
desequilibri a favor de la llengua castellana i fins i tot d’altres
llengües, per damunt de la llengua catalana que és notori. Per
tant, les institucions del país l’haurien de tenir present.

També hi posam alguna esmena per promoure associacions
que fan recerca i difusió de la realitat cultural i social de les
Illes Balears. Hi ha ja tant de suport a altres tipus de
manifestacions, fins i tot avui hem parlat d’AFA que els faran
rialles aquests 200.000 que nosaltres proposam per una cosa
tan indiscutible com la feina que fan aquestes associacions. Per
tant, estam convençuts que com a mínim per compensar un poc
el que fan amb aquestes altres, donarem suport a aquesta
esmena.

Com molt bé han apuntat, també hi havia la del Consorci de
Formentera i el fet d’haver minvat l’aportació. Tant de bo que
l’ajuntament ja hagués començat a poder tenir tot un seguit de
tasques que dibuixessin el que serà el futur Consell de
Formentera, en comptes de fer-ho tot en el camí invers.

Una qüestió d’aquestes dels mitjans audiovisuals en llengua
catalana, no és només d’ampliar, sinó d’encomanar-ho a un
altre ens. Pensam que ha de ser un consorci que el dugui a
terme gent que hi cregui. A posta el passam de Radiotelevisió
de les Illes Balears a un consorci de nova creació. La Sra.
Umbert no vol TV3, ni Canal 9, ni cap televisió en llengua
catalana més enllà d’IB3, no les vol. Les considera
competència i les considera unes televisions que no ha de
fomentar. No li donin a ella, a la directora general d’IB3, que
fins i tot a nivell corporatiu se veu com a responsable d’un
producte audiovisual, que promogui “els altres”, amb
independència de l’especial fòbia que hi pugui tenir, en aquest
cas l’actual directora, fins i tot a nivell formal no sembla
l’apropiat. Per tant, ho donin a un altre i nosaltres pensam que
com a mínim podrem intentar fomentar la pluralitat dels medis
audiovisuals en llengua catalana, ja que IB3 pràcticament no ho
és. Per tant, com a mínim que també hi hagi altres ofertes.
També en els mitjans de comunicació local i garantir en tot cas
que les ajudes que se donin als medis tenguin una convocatòria
pública.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Alorda. Ara per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per defensar les cinc esmenes a la
totalitat de la secció 11, l’ens de radiotelevisió que és la 80 i les
tres empreses públiques: Ràdio de les Illes Balears, televisió i
Multimèdia SA. El contingut del debat i l’argumentació ho
reservam per al plenari.

Quant a les esmenes parcials, són cinc esmenes parcials,
dues que fan referència a la colAlaboració que es va iniciar
l’anterior legislatura, en un cas el Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat, tenint en compte que Eivissa és l’única ciutat
de les Illes Balears que és Patrimoni de la Humanitat. L’actual
Govern ha eliminat aquesta aportació, a excepció de la que se
fa per amortitzar el préstec de l’anterior legislatura. 

Així mateix l’esmena per a una aportació al Consorci
Formentera Desenvolupament, perquè entenem que el canvi de
color polític a una institució no ha de servir d’excusa per
eliminar o sostreure l’aportació que el propi Govern havia
aprovat.

La tercera esmena, la 9943 per impulsar o començar a
aplicar la recent aprovada Llei de dependència.

I les dues darreres esmenes que fan referència a l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. Per una banda la
constitució del Consell Assessor. Tenint en compte que aquesta
és una exigència legal i que el Partit Popular s’ha negat cada
any a la constitució d’aquest consell assessor.

I per última una altra negativa per part d’aquest Govern ha
estat la creació del Consell Audiovisual, a pesar de què existeix
en teoria un consens polític de què s’hauria de crear aquest
Consell Audiovisual de les Illes. No només seria consultiu, sinó
que tendria funcions executives. Demanam mitjançant aquesta
esmena, la 9557, la creació del Consell Audiovisual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per donar respostes a les
esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris, el meu
grup se reservarà l’argumentació respecte les esmenes que han
fet els diferents portaveus, o grups, a la totalitat dels
pressuposts i particularment en aquesta secció. Entraré d’una
forma telegràfica a posicionar-me damunt les esmenes parcials
presentades respecte... per odre de menor a major.

Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
i respecte l’esmena que fa relació a la subvenció a la plataforma
sociosanitària d’Eivissa. Dir-li que rebutjam aquesta esmena ja
que entre les competències assignades a aquesta direcció
general, no es preveu cap actuació que estigui destinada al fi
proposat a la subvenció que es planteja.

Respecte a l’esmena presentada pel mateix grup
parlamentar, del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Com molt bé saben aquest consorci està format per tres
institucions diferents, a l’inici d’aquesta legislatura es varen fer
aportacions per part de les tres institucions, però a dia d’avui
encara no s’han materialitzat la llista d’execucions d’aquestes
obres destinades a conservar aquest patrimoni. En qualsevol cas
entenem que finançament n’hi ha, l’únic que falta és consens i
voluntat política d’impulsar.

Respecte al fons per al Consorci Formentera
Desenvolupament, presentat pel mateix grup parlamentari. La
motivació del rebuig d’aquesta esmena és que ja es fan
aportacions anuals de capítol 7 per a inversions, precisament,
a aquest consorci.

Respecte l’esmena del mateix grup que parla d’impulsar el
desenvolupament de mitjans de comunicació social. Dir-li que
de la mateixa manera rebutjam aquesta esmena perquè ja
existeix una línia, entenem nosaltres, que són prou i suficients
les subvencions adreçada a impulsar el propi desenvolupament
de mitjans de comunicació socials.

I ara entrant dins les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Entesa. Sense allargar-me massa i concretant en alguna en
particular. Dir-li respecte a l’esmena que fan vostès referència
precisament al consorci allà on demanen el reintegrament
d’aquests 12 milions. Dir-li que a dia d’avui pràcticament un
50% d’aquests 12 milions han estat fet efectius a l’illa de
Formentera mitjançant diferents inversions, un 50% si no és
més. Queda encara precisament per arribar a aquests 12 milions
dues actuacions importants, un poliesportiu i també inversions
destinades a millorar la xarxa viària de Formentera.
Precisament aquesta qüestió encara no s’ha pogut portar a
terme perquè encara no estan aprovades les Normes
Subsidiàries. I respecte al poliesportiu que li he fet esment,
encara és necessari l’aportació del corresponent solar perquè
definitivament es puguin portar a terme aquestes inversions que
complementaran aquests 12 milions que vostès avui reclamen.
I recordar-los també precisament que això es fa mitjançant un
conveni i mitjançant l’acord de qui és avui Batle de
l’Ajuntament de Formentera, Sr. Isidor Torres.

Una altra esmena del mateix grup parlamentari, respecte a
millorar el suport als mitjans de comunicació. Dir-li la mateixa
argumentació que abans respecte un altre grup parlamentari,
aquesta esmena es rebutja perquè els mitjans locals de
comunicació, efectivament, tenen la possibilitat de presentar-se
a la convocatòria pública de subvencions del Govern de les
Illes Balears, a fi de millorar el seu propi desenvolupament. Per
tant, entenem que no és necessari duplicar convocatòries.

I respecte a la següent que parla de mitjans de comunicació
en llengua catalana. Insistir també amb la mateixa
argumentació que a l’anterior.

També m’agradaria aturar-me per fer especial menció a
l’esmena de la compra del terreny de Can Marí a Formentera.
Entenc que la voluntat de la compra de terrenys és del Govern
central i així s’ha anunciat diferents vegades. Per tant, jo crec
que avui aquí s’ha dirigit a una administració equivocada. Jo
crec que és el Govern central el que té efectivament aquesta
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intenció, ha mostrat la seva voluntat. Ha anunciat fins i tot que
està negociant i fins i tot s’ha anunciat la inclusió de partides
pressupostàries en els propers pressuposts per a aquesta
mateixa finalitat. Per tant, jo li demanaria que tal vegada s’hagi
d’adreçar a una administració, a un altre partit polític a fi de
què això es pugui materialitzar. En qualsevol cas nosaltres
reconeixem i efectivament, pensam que és absolutament positiu
la compra degut a la situació d’aquests terrenys a l’illa de
Formentera.

I entrant en les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. Respecte la primera, que fa menció al Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Dir-li que el Grup
Parlamentari Popular rebutja aquesta esmena, ja que no consta
cap petició oficial de la Junta Rectora del Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat demanant aquesta aportació
precisament.

Respecte la següent del mateix grup parlamentari. Donar-li
la mateixa resposta que li donava al Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, amb la mateixa intenció que ho feia
l’esmena del mateix grup parlamentari i que fa referència al
Consorci Formentera Desenvolupament. L’argumentació és
exacte i idèntica.

La següent del mateix Grup Parlamentari Socialista i que fa
esment a l’aplicació de la Llei de la promoció de l’autonomia
personal, o la Llei de dependència. Dir-los que es rebutja
l’esmena perquè des de la conselleria ja es concedeixen ajudes
que promocionen l’autonomia personal, tan per a inversions
com per desenvolupar programes d’atenció a les persones
dependents de diferents colAlectius.

I les dues restants, l’argumentació la reservaré per al ple i
ho faré d’una manera molt més completa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Demanaria als grups si volen fer
ús del torn de rèplica? No, doncs podem passar directament a
les votacions.

Demanaria si les esmenes es poden votar totes juntes o
s’han de fer separades...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Totes juntes i ni tan sols cal que se relacionin per par
nostra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors es votaran totes les esmenes que s’han mencionat
abans que han originat aquest debat número 2 de totalitat i
globalitat, secció 11 Conselleria de Relacions Institucionals,
l’entitat de dret públic 80, Radiotelevisió de les Illes Balears.
Les empreses i societats públiques 09 Ràdio de les Illes
Balears, societat pública 10 Televisió de les Illes Balears i
societat pública 12 Multimèdia de les Illes Balears.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha conclòs el debat número 2. Ara per favor els que
quedin per al número 3.

Podem començar el debat número 3 o hem d’esperar? 

Esperarem 5 minuts.

Iniciarem el debat número 3 i demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, Maria Antònia Vadell substitueix Antoni
Alorda.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Carme Garcia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començarem el debat número 3 de totalitat i
globalitat, secció 12 Conselleria de Turisme, entitat de dret
públic 88, Institut Balear del Turisme i entitat de dret públic 91,
Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

Anomenarem les esmenes. Esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, secció 12 Conselleria
de Turisme RGE núm. 9312. L’entitat de dret públic 81, Institut
Balear del Turisme, RGE núm.9323.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a
la secció 12, Conselleria de Turisme la RGE núm. 10169. A
l’entitat de dret públic 91, Institut Balear de Turisme la RGE
núm. 10195. Entitat de dret públic, Institut d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, RGE núm. 10194.

Per part del Grup Parlamentari Socialista a la secció 12,
Conselleria de Turisme la RGE núm. 9558. Al programa 751A,
Direcció i Servei General de Turisme, núm. 9656, a l’entitat de
dret públic 81, Institut Balear del Turisme, la 9559, entitat de
dret públic 91, Institut d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, la 9560.
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Com a esmenes parcials per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds a la secció 12, Conselleria de
Turisme, al programa 751B, adequació, millora i promoció de
l’oferta turística de les Illes Balears, les 9351, 9344, 9383,
9384 i 9345. Al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, les 9346, 9419, 9347, 9381,
9382, 9350 i 9349. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
secció 112, Conselleria de Turisme, al programa 751A,
Direcció i Servei General de Turisme, la 10170, al programa
751B, adequació, millora i promoció de l’oferta turística de les
Illes Balears, les 10171 i 10172, al programa 751C, ordenació
del sector i redefinició del model turístic, les 10177 i 10173,
10175 i 10176.

Per part 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, les  9657,
9658, 9659 i 9661 i al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, 9660, 9662 i 9564. A l’entitat de
dret públic 81, Institut Balear del Turisme, la 9561, 9563, 9808
i 9809. A l’entitat de dret públic 91, Institut d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, la 9562.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat, té
la paraula per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds el Sr. Miquel Ramon, per un temps de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com és costum les
esmenes que tenim tant a la conselleria com a l’IBATUR, les
esmenes de totalitat, les donam per defensades en aquest
moment i ja faríem la defensa més concreta al plenari.

Passant a les esmenes parcials, en primer lloc al programa
751B feim una sèrie d’esmenes de substitució, totes amb
l’objectiu que el turisme sigui a les nostres illes l’autèntic
motor econòmic i que la locomotora a la nostra economia no
sigui la construcció com ha estat darrerament, sinó tractar
d’adequar l’oferta turística en criteris de sostenibilitat i de
millora. La primera -l’esmena 9351- és una esmena que demana
l’aportació de 200.000 euros per a la millora i l’adequació de
l’oferta turística de Formentera, creim que Formentera ha estat
discriminada darrerament; la 9344 és una partida d’1 milió
d’euros per donar suport als plans locals dels ajuntaments, de
millora de l’oferta turística; la següent -9383- amb 3 milions va
en el mateix sentit, però en aquest cas als plans insulars i -em
tem que aquí he colAlocat malament les esmenes- la 9384 i la
9345, que les tenia aquí anotades, les retiraria perquè són
repeticions d’altres, una confusió que s’ha creat. Retiraríem les
9384 i 9345, perquè són repetitives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, ha dit que retira la 9384 i la 9345?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, sí, aquestes queden retirades.

Passant a les esmenes del programa 751C, ordenació del
sector i redefinició del model, tenim l’esmena 9346, que és una
aportació de 300.000 euros per a la mesa del diàleg sobre
turisme per dotar-la de mitjans perquè funcioni correctament.
He de dir també que totes les esmenes a les quals he fet
referència fins ara donen partides de baixa a carreteres, pensam
que estan absolutament sobredimensionades les carreteres que
s’estan fent i les previsions econòmiques que hi ha per a
aquestes carreteres. 

Llavors l’esmena 9381, en la qual es proposa una aportació
per a l’estudi i la regulació del tot inclòs, dels qual se n’ha
parlat molt en aquesta legislatura, però no s’ha fet.

La 9419, una proposta d’una aportació de 5 milions d’euros
per a millora ambiental de les zones turístiques, una aportació
que també la feim amb una baixa, com a les altres, de les
partides de carreteres, però que volíem fer notar que sense la
desaparició de l’ecotaxa hauria estat fàcil tenir partides
suficients per a millores d’aquestes zones turístiques i s’ha
perdut aquest ingrés.

La 9347 és d’1 milió d’euros per a la millora dels plans de
desestacionalització. També la que ve a continuació, la 9382,
fa referència als plans de desestacionalització, però en aquest
cas és una esmena d’afectació de les mateixes partides de la
conselleria.

A continuació la 9350 és una dotació de 400.000 euros per
dotar de fons l’Ajuntament de Formentera per a la promoció
turística, que ja ho deia abans, ha quedat discriminat i no tenen
les possibilitats de fer la promoció turística. La següent, la
9349, 2 milions d’euros per a aportacions als consells insulars
per a la promoció turística perquè entenem que els consells
insulars són els que millor coneixen la situació i les necessitats
de cara a la promoció turística i feim aquesta proposta. 

Em sembla que una vegada retirades aquelles dues esmenes
que he esmentat no queden més esmenes parcials. Aquestes són
les que tenim en aquest moment i per a les quals demanam el
vot favorable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tenim
una esmena a la totalitat a la secció 12 i també una esmena a la
totalitat a l’Institut Balear del Turisme i a l’Institut d’Estratègia
Turística. La defensa a la totalitat ens la reservam per al
plenari. Per tant, passaria a enumerar i a defensar les esmenes
parcials.

Al programa 751A, Direcció i Servei Generals de Turisme,
hem presentat una esmena d’afectació per tal que el Govern
elabori un pla per a l’ordenació de la modalitat del tot inclòs.
Se n’ha parlat molt d’aquesta modalitat, però la veritat és que
entenem que el Govern no hi ha prestat l’atenció que mereixia
i que té unes mancances i uns perills que nosaltres creim que el
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Govern s’hi hauria de posar i hauria d’intentar ordenar aquesta
modalitat d’oferta turística.

Al programa 751B, l’esmena 10171 i la següent, la 10172
-també és del mateix programa- són per a la convocatòria de
subvencions adreçades una, la primera, la 71, a associacions i
empreses per a l’organització d’activitats de caràcter cultural i
esportiu per a la promoció turística, i la següent és una
convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments. Creim
que és important que la societat civil s’impliqui i que des del
Govern es reclami la colAlaboració de les entitats per organitzar
activitats per tal d’atreure un turisme diferent i un turisme que
no només vengui a les Balears pel tema de sol i platja, sinó que
se li poden oferir altres motius tant culturals com esportius que
poden ser un atractiu turístic diferent. Sobretot a la 72, que va
adreçada als ajuntaments, nosaltres feim una especial
incidència que han de ser en temporada baixa.

La 10177 és una esmena d’afectació al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, perquè
vàrem llegir una notícia que el conseller tenia interès a donar
suport a la dignificació dels treballadors del sector turístic,
nosaltres com que creim que això és una cosa molt important,
perquè la veritat és que necessiten bon professionals per donar
un bon servei i una bona imatge, demanaríem, idò, que
s’afectàs una partida per a això, precisament, per dignificar els
treballadors del sector turístic.

La següent, la 10173, del mateix programa 751C, és la
creació d’un segell de qualitat específic per a la modalitat del
tot inclòs. Creim que aquesta modalitat per les seves
característiques especials no pot estar inclòs dins les normes de
qualitat de tots els establiments turístics en general, sinó que
s’ha de tractar de manera diferent i també respon a una voluntat
o una promesa que es va fer des del Govern. Simplement és
recordar-li que no ho ha fet i que ens agradaria que ho fes. 

Després hi ha una altra esmena que creim que és bastant
interessant sobre un pla específic de suport a l’oferta
complementària a les zones de més incidència del tot inclòs.
S’ha pogut comprovar aquests darrers anys com en aquelles
zones on hi ha hagut establiments hotelers que han ofert la
modalitat turística del tot inclòs han vist disminuir els seus
ingressos i han vist com els seus negocis anaven enrere,
disminuïen la seva rendibilitat i el seu poder econòmic perquè
la modalitat del tot inclòs ha fet que els clients davallassin.
Crec que s’hauria de prestar una especial atenció a aquests
establiments que han patit una competència que possiblement
en el moment d’instalAlar-se en aquella zona no comptaven amb
això i s’han vist afectats negativament per aquesta nova
modalitat d’allotjament.

I després, finalment, ja per acabar, a la 10176 instam la
conselleria perquè compri el terreny de Ses Fontanelles, sabem
que la conselleria té convenis amb al de Medi Ambient, totes
dues fan actuacions justes en favor del medi ambient de cara a
un turisme de qualitat, i nosaltres creim que tenen una
oportunitat magnífica per poder tenir una zona turística i
natural al mateix temps d’alta qualitat a una zona molt saturada
turísticament i bastant degradada, com és la façana marítima de
Palma. Hi ha un pla, hi ha un pla que s’ha de fer per millorar,
és un pla especial al qual hi participen diferents

administracions, i nosaltres demanam que s’hi posi una part de
la Conselleria de Turisme per adquirir aquests terrenys perquè
puguin ser declarats parcs naturals i donar un segell de
vertadera qualitat a tota aquella zona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Celestí Alomar, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les dues esmenes a la
totalitat que tenim a la secció 12 i les esmenes a la totalitat que
tenim a les entitats de dret públic les defensarem al ple i
passaré a la defensa de les esmenes parcials que mantenim en
aquesta secció.

L’esmena 9657, la 9658 i la 59 són tres esmenes que fan
referència a la transferència de la promoció als consells
insulars. Aquesta era una proposta que duien tots els programes
electorals de tots els partits en aquestes darreres eleccions, el
Partit Popular té els vots més que suficients per poder dur-la a
terme i, en canvi, per qüestions que no s’han explicat, no s’ha
realitzat. Nosaltres, per tant, feim aquestes esmenes al
pressupost en el sentit de fer una distribució als consells
insulars d’aquests recursos de promoció.

L’esmena 9660 també és una esmena que fa referència a un
compromís que va adquirir el seu dia el Govern i que no s’ha
duit a terme, és la creació d’una escola d’Hoteleria a
Ciutadella. 

La 9661 és una actuació que s’havia previst a la legislatura
passada, amb recursos de l’ecotaxa i que el Govern actual la va
mantenir, però que durant tota la legislatura no s’ha duit a
terme, és una compra de l’Enclusa de Ferreries.

La 9662 és la transferència del programa de l’Institut de
Qualitat Turística a Menorca, ja que és una illa amb una
especificitat molt concreta quant a la planta hotelera i l’oferta
turística que ofereix als mercats nacionals i internacionals. És
per tots conegut el pla especial de reconversió de la Platja de
Palma, de paraula el Govern ha expressat la seva voluntat i a
més participa a un consorci, nosaltres creim que seria necessari
que a més de les bones paraules i a més dels recursos que es
varen posar inicialment, que no eren molts, es tornassin posar
més recursos per poder continuar mentre es fan els concursos
internacionals que es tenen prevists o que s’ha dit que es farien,
per poder continuar actuant amb actuacions molt concretes
perquè hi ha acord per part de tots els membres del consorci.

A la darrera fira turística important, que era la de Londres,
la World Travel Market, una de les conclusions era que
augmentava el turisme individual, disminuïa el turisme de
paquet, i aquesta conclusió segurament serà la que es treurà a
la majoria de fires internacionals de turisme. És un fet que
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nosaltres hem repetit des de principi de legislatura, darrerament
el Govern també l’està acceptant i l’està expressant, però, en
canvi, acabarem la legislatura sense haver fet ni una sola
campanya específica als mercats internacionals en el sentit
d’una promoció directa per intentar augmentar la nostra quota
de mercat dins els segments de turisme individual i de turisme
independent. 

Nosaltres creim que és molt significatiu que s’acabi aquesta
legislatura sense haver fet campanyes de promoció pròpies, les
ha fet a Turespaña, però no les ha fet el Govern i a més no és
impossible perquè amb menys recursos a la legislatura passada
es varen fer campanyes, fins i tot campanyes de televisió a
diferents països d’Europa. Mantenim una vegada més, com
cada any, aquesta esmena perquè ja deim que és molt
significatiu el fet aquest.

No compartim i ho hem dit a més d’un debat que el tot
inclòs estigui baixant, concretament a les zones del nord i
llevant de l’illa de Mallorca i de l’illa d’Eivissa hem pogut
comprovar que els establiments hotelers que es comercialitzen
a través d’aquesta modalitat han augmentat enguany. Nosaltres
creim que s’hauria de fer. Hi ha estudis fets ja per part de
l’Administració de l’Estat en aquestes zones, el problema jo
crec que està ja molt analitzat i que és prou conegut per dur
actuacions a terme que permetin palAliar els efectes d’aquesta
modalitat, ja que eliminar la modalitat no és possible.
Mantenim aquesta esmena, la 9563, en aquest sentit.

La 9808, pensam que l’illa d’Eivissa necessita una
promoció específica amb un element que la caracteritza, com
és tota l’àrea de Patrimoni de la Humanitat. La promoció del
Patrimoni de la Humanitat a Eivissa pensam que pot ajudar a
completar i canviar la imatge que es té d’Eivissa als mercats
internacionals, una imatge que tots els experts en turisme
creuen que no és la millor. Eivissa ofereix molt més que la
imatge que té i, per tant, necessita una promoció específica.
Aquesta esmena, com dic, va dirigida a la promoció d’Eivissa,
Patrimoni de la Humanitat. Complementària d’aquesta és
l’esmena 9809, que fa referència a una festa concreta, la festa
medieval que es fa a Eivissa en commemoració de la concessió
del Patrimoni de la Humanitat.

I, per acabar, tenim la 9562 que és una esmena que, així
com deia abans que acabaríem la legislatura sense haver fet
campanyes específiques per mercats de turisme directe als
diferents països d’Europa, serà la primera legislatura des que es
van iniciar aquestes actuacions que no s’haurà fet ni un sol
esponjament. Nosaltres creim que és altament significatiu sobre
quina és l’actitud del Govern enfront de la millora de les zones
turístiques. 

Creim que durant tota la legislatura s’havien fet
esponjaments, malgrat que a l’anterior legislatura del Partit
Popular, consider que s’havien fet de manera molt forçada i
molt poc abans de les eleccions i el resultat és que els
esponjaments o algun dels esponjaments que es varen fer en
aquells moments, i ho vàrem denunciar nosaltres en aquell
moment, aquells esponjaments avui dia no són una zona verda,
no són un espai lliure per als ciutadans, sinó que s’han convertit
en un centre de convencions d’un hotel concret. No ens referim
a aquests esponjaments, és a dir, tirar hotels amb doblers

públics perquè llavors passin a ser centres de convencions
d’hotels concrets, sinó que ens referim a un símbol, a una
necessitat que és eliminar impactes negatius a primera línia de
mar.

Aquests impactes negatius s’havien fet durant moltes
legislatures, aquesta desgraciadament no se n’haurà fet cap.
Nosaltres creim que seria el moment d’esmenar aquesta
mancança i aquesta falta de voluntat per part del Govern del
Partit Popular de continuar amb accions positives que ens
permetran donar una imatge més contundent del nostre turisme
i, sobretot, eliminar impactes negatius, com deia, a primera
línia de costa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (ANTONI):

Antoni Marí, gràcies. Bé, per part del nostre grup també
hem d’anunciar que discutirem la totalitat al plenari, però hem
d’anunciar que rebutjarem les esmenes que hi ha hagut i que
d’alguna manera el pressupost de la Conselleria de Turisme
actual respon a les necessitats que té el turisme a les nostres
illes. I fonamentant també la resta d’esmenes i per ser ràpid, he
d’anunciar que no n’acceptarem cap perquè realment creim que
les accions que s’han fet durant aquests quatre anys de govern
del Partit Popular han donat lloc a una recuperació del turisme,
a una desestacionalització d’aquest, que hi ha hagut unes fortes
inversions en infraestructures aquests anys que han donat lloc
que hi hagi uns resultats com no es veien fa temps. Allò que
funciona no té perquè canviar-se. 

Al llarg de les esmenes que han fet aquí els diversos grups,
hi ha partides que ells demanen que vénen figurades a altres
instituts de la mateixa conselleria i algunes altres que no
corresponen especialment a la Conselleria de Turisme, sinó que
correspondrien a la Conselleria de Medi Ambient i que ja
vénen contemplades a diverses partides en diferents seccions
moltes de les inversions d’aquestes que vostès diuen. 

De totes maneres al llarg del ple tendrem ocasió de detallar
aquelles respostes a cada una d’aquestes esmenes que, donada
l’hora de la nit i resumint-les, des del nostre grup es creu que
la política turística que s’ha duit fins ara i que ens ha duit a uns
resultats positius tant d’ocupació com de rendiment del turisme,
com d’acceptació i de recuperació de l’imatge, són més que
suficients per afrontar amb experiència amb aquests
pressuposts que el Govern presenta per al següent any.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Ara, algun grup vol fer ús
del torn de rèplica? No? Així podem passar...Sí? Per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Alomar, per
cinc minuts.
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EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Potser que s’estranyi que
vulgui fer torn de rèplica, però com que es repeteixen una sèrie
d’afirmacions de forma reiterada i pareix ser que les donam per
bones, i vull, com a mínim, que consti al Diari de Sessions que
nosaltres no les donam per bones.

Creim concretament que en aquesta legislatura no s’ha
afrontat ni un sol element estructural del nostre turisme, que
efectivament han augmentat les xifres d’arribada de turistes per
una simple conjuntura desfavorable per als nostres
competidors, és a dir, per les crisis que ha tengut la zona
d’Orient Mitjà, creim que les xifres de rendibilitat i de despesa
que dóna actualment el Govern no ens poden dur a la conclusió
que el turisme va bé perquè ara han eliminat un element
essencial que és saber quina quantitat de despesa arriba a
Balears i quina quantitat d’aquesta despesa queda a l’origen,
això no se sap, des d’aquesta legislatura no se sap. Per tant, és
molt difícil fer afirmacions. En canvi, l’única xifra que es sap
d’una despesa que efectivament arriba aquí, que és la despesa
de butxaca, per dir-ho d’alguna manera, per part dels turistes
està baixant mes rere mes. Per tant, amb aquestes xifres no hi
podem estar d’acord.

Actualment les xifres d’ocupació de la planta hotelera,
planta hotelera, no em referesc al sector residencial, sinó a la
planta hotelera de les Balears, està una mica per sota o entorn
a les xifres que teníem l’any 2001. Per tant, aquesta és la visió
que nosaltres tenim. Crec que les xifres que es donen per part
del Partit Popular, del Grup Popular i del Govern, en bona part,
no són certes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (ANTONI).

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que és evident,
senyor portaveu, que hi ha hagut una recuperació del turisme,
ho diu el carrer, jo comprenc que a vostè li sap greu que hi hagi
aquestes comparacions, i que a Orient Mitjà o Pròxim n’hi ha
hagut ara i fa quatre anys també, però allò que és evident és que
hi ha hagut una recuperació significativa, molt significativa i es
veu en la confiança del sector turístic a les nostres illes, que ha
duit que hi hagi una, diguem, alegria quant a aquesta indústria
turística. Indubtablement és una indústria canviant i que es pot
veure afectada per factors externs en cada moment i tanta sort
no els tornem tenir, però allò que és evident és que aquesta
política transversal que ha fet el Govern quant a medi ambient,
quant a infraestructures viàries, quant a infraestructures de tot
tipus ha donat una solidesa al turisme i una confiança al sector
turístic com no havia tingut mai. 

Crec que discutir això, només és justificar un descrèdit a
l’hora de discutir uns pressuposts que és el que en realitat
discutíem i no política turística. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. 

Podríem passar ara a votació de les esmenes, del debat
número 3, no les repetiré, l’únic que faré constar és que queden
fora, perquè s’han retirat la 9384 i la 9345 d’Esquerra Unida i
Els Verds i totes les altres esmenes passen a votació i són de
totalitat i globalitat a la secció 12, Conselleria de Turisme,
entitat de dret públic 81, Institut Balear de Turisme i entitat de
dret públic 91, Institut d’Estratègia Turística de les Illes
Balears. En definitiva, debat número 3.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions no n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara sí que s’aixeca la sessió.
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