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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.
No? Molt bé. 

III. Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE
núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.

Passam a debatre el tercer punt de l’ordre del dia, consistent
a dictaminar el Projecte de llei núm. 2885/07, dels pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008. 

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en 17 apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de ponència.
Així mateix els recordam que les possibles noves esmenes que
es presentin tendents a aconseguir un acord per aproximació
entre les esmenes ja formulades, hauran de ser per escrit.

Passam, idò, al debat primer sobre l’articulat del dictamen
de projecte de llei. A l’articulat es mantenen les esmenes
següents, totes elles del Grup Parlamentari Popular: a l’article
6, esmenes 3403, 3404, 3405 i 3406, de supressió; a l’article 9,
3408, de modificació, i 3409, de supressió; a l’article 11,
esmena núm. 3410, de supressió; a l’article 12, esmena 3407,
de supressió; a l’article 15, 3411, de supressió; a l’article 16,
esmena  núm. 3413, de supressió; i a l’article 17, esmena
número 3412, de supressió.

Aquesta presidència vol recordar als grups parlamentaris
que a ponència s’han aprovat tres esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, dues d’addició, la 3344 i la 3342, de
noves disposicions addicionals setena i vuitena; i la tercera,
3343, de modificació de l’exposició de motius. En
conseqüència els grups parlamentaris que vulguin retornar al
text inicial del projecte de llei hauran de defensar els
corresponents vots particulars, els quals seran votats després de
les esmenes.

Ara passarem a la defensa conjunta de tots els vots
particulars, si n’hi ha. Per part del Grup Parlamentari Mixt-
AIPF, no n’hi ha? I per part del Grup Parlamentari Popular?
Per un temps de 10 minuts, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bé, per la defensa dels vots particulars de les esmenes
incorporades del Partit Socialista 3344 i 3342. Aquesta part, o
sigui, la defensa la faria en el moment del plenari, i el que sí
agrairia en aquest moment és que ens fessin uns aclariments
respecte d’aquestes disposicions, perquè hi ha uns temes que no
tenim prou clars i ens agradaria que el grup proposant, el Grup
Parlamentari Socialista, ens aclarís a la disposició addicional
setena, on posa “un límit de crèdit fins a 4.000.117", si aquest
límit de crèdit va en relació o parteix del programa anual
d’endeutament de l’any 2007, si la quantitat d’on parteix és
d’1.000.783 fins a 4 milions. I bé, en definitiva que ens aclarís
més aquestes esmenes que va incorporar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Bé, sí, dir a la Sra. Portaveu que sí, que si es dóna el cas els
farem arribar les corresponents explicacions. Tal sols recordar
que ja vàrem anunciar..., argumentar en ponència a l’hora
d’incorporar-les per part nostra que es tractava d’una situació
sobrevinguda que no es podia determinar en el moment de
l’aprovació dels límits màxims d’endeutament, i que una
vegada obtinguda l’autorització del ministeri, que és posterior
a l’aprovació de la Llei de pressuposts, és per quan ha vist la
necessitat el Govern d’incorporar aqueixes esmenes perquè
modificaven aquest límit d’endeutament. És una pura qüestió,
repetesc, d’una situació que en el seu moment no es podia
incorporar perquè encara no s’havia donat aqueixa situació, i
una vegada sobrevinguda idò es proposa la seva incorporació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Idò en definitiva el que faríem és fer el debat directament en
el plenari. Mantenim els vots particulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Ara passaríem a la defensa conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular per un temps de 10 minuts, Sra.
Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc hem de manifestar que hem constatat que
existeix un error en el plantejament de les esmenes, i en aquest
moment retiraríem la 3410, que fa referència a l’article 11.

Quant a la resta d’esmenes dir que són les esmenes que són
típiques, que es repeteixen cada exercici. Les primeres van
encaminades a suprimir el caràcter d’ampliables, el caràcter de
crèdits ampliables, que són les esmenes 3403, 3404, 3405 i
3406, que fan referència a la retribució d’alts càrrecs,
transferència de Radiotelevisió de les Illes Balears, assistència
sanitària amb mitjans aliens i crèdits per a recaptadors. La
primera perquè entenem que hi ha hagut ja un augment
considerable en el nombre d’alts càrrecs, la qual cosa ha
comportat també un increment considerable de les despeses;
entenem que ja no és necessari un caràcter ampliable. Després
tenim que la transferència de Radiotelevisió de les Illes Balears
ja no és un servei nou, per tant ja no hauria de ser, en aquestes
alçades, un crèdit ampliable. Així com l’assistència sanitària de
mitjans aliens, que s’incrementa la partida per mitjans aliens
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per una (...) que són de mitjans públics. I els crèdits per a
recaptadors, en el mateix sentit perquè creiem que ja es poden
ometre perquè també queden inclosos en els ingressos afectats.

L’argumentació comuna de tots aquests crèdits ampliables
és una, perquè en totes les solAlicituds de supressió d’aquest
caràcter de crèdits ampliables ho és perquè el pla d’equilibri
econòmic i financer que el Govern va presentar, el que diu
aquest pla d’equilibri econòmic i financer és que no poden
haver-hi crèdits ampliables.

Quant a les esmenes a l’article 9, a la 3408 el que feim és
davallar l’autorització i la despesa i la disposició de la despesa,
passant de 500.000 a 200.000 i de 2 milions a 600.000.
Considerem que ja és una quantitat considerable i que pot
ajudar a veure una millor transparència de la gestió.

Amb l’esmena 3409, que fa referència a les subvencions del
FEOGA, també -i també aquesta és reiterativa-, bé, amb
aquesta el que tenim és que aquestes subvencions el que fan és
eludir la normativa pròpia de la Llei de subvencions d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant creiem que es podria suprimir. La
3407, article 12, perquè és una matèria impròpia de la Llei
general de pressupostos. Quant a l’article 15, l’esmena 3411,
no té cap sentit aquest article en aquest articulat perquè la
inclusió que s’ha fet d’aquesta mateixa matèria a la Llei
d’acompanyament invalida aquest article. I la 3413, disminuir
l’endeutament, que creiem que també en aquest pressupost s’ha
incrementat en un any allò que el Partit Popular va incrementar
en mitja legislatura. 

I quant a la 3412, que és la supressió dels avals..., la
supressió dels avals de les entitats i empreses públiques, i
encara que s’han disminuït aquests avals en 2 milions d’euros,
consideram que es podrien suprimir.

I crec que en aquest moment no n’hi ha cap més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Per fixar torns en contra...,
per part del Grup Mixt, no n’hi ha; per part d’Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt ràpidament per anunciar el
nostre vot negatiu a les esmenes presentades pel Partit Popular,
ja que entenem que pretenen retallar flexibilitat pressupostària
al Govern i per tant no les podem acceptar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, en el mateix sentit, per manifestar el nostre vot en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quasi quasi en aquest cas podria
remetre la meva intervenció a recomanar la lectura dels
arguments del Partit Popular en el passat exercici, i que
llegissin les referències que feia el Sr. Huguet com a portaveu
del seu grup, i amb això potser bastaria, però afegiré algun petit
detall perquè, clar, és curiós que abans es considerava tot
això..., es canvien ara els papers: el Partit Popular abans
considerava imprescindible tal com està tot aquest articulat, i
record que nosaltres presentàrem també tot un seguit d’esmenes
que casualment són pràcticament les mateixes que presenta el
Partit Popular en aquest exercici, pràcticament calcades.

Clar, record que..., és veritat, ho ha dit la Sra. Sugrañes a la
seva intervenció: són les esmenes típiques i tòpiques que es
vénen presentant exercici rere exercici, però jo diria una cosa,
potser serien típiques i tòpiques en aquest cas del Grup Popular
a partir del proper exercici, perquè si és cert que des del Grup
Socialista es presentaren aqueixes típiques i tòpiques, però
venien avalades per una desconfiança clara i que era ja una
realitat d’una gestió pressupostària absolutament contrària a la
que pensàvem nosaltres que s’havia de produir, i en aquest cas
li he de dir que no és així. Jo entenc que vostès també tendran
desconfiança quant a la gestió d’aquest nou equip de govern,
però en qualsevol cas el que no tenen és cap prova que s’abusi
ni dels crèdits ampliables, ni de les transferències de crèdit, ni
que sigui més o menys imprescindible, i és aquí precisament
l’argument base d’aquest govern, que d’entrada, i forçat en
alguns casos per una situació econòmica complicada que ha
rebut per part de l’anterior govern, creu necessari prendre
algunes mesures. Ja es va anunciar en el seu cas que hi ha un
endeutament elevat en aquests pressupostos però no és
l’endeutament desitjat ni desitjable, simplement el 80% anava
a cobrir despeses previstes i iniciades i executades en anteriors
exercicis.

En aquest cas jo crec que s’haurà d’esperar com a mínim un
exercici per valorar quina és la gestió, per valorar si tots
aquests articles continuen essent necessaris o no, si algun d’ells
pot ser modificat, si aquests crèdits ampliables en qualsevol cas
són tots necessaris o no ho són, i també sobre el tema dels
avals, i és curiós que es reclami..., bé, està clar que es reconeix
la baixada, encara que sigui només en 2 milions, d’aquests
avals, però per part de la portaveu del Partit Popular es diu que
es demana la retirada completa; si haguessin fet el mateix la
passada legislatura segurament el Govern no hauria pogut
treballar bona part de la legislatura per mor que moltes
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d’infraestructures estaven basades en aquests avals a empreses
públiques. 

Per tant li repetesc el mateix: donem com a mínim un
exercici de confiança al nou govern i llavors, dins d’un any,
vostès i nosaltres podrem valorar si totes aqueixes esmenes es
poden aprovar, si algunes d’elles són prescindibles o si ho són
totes.

Gràcies. Bé, perdó, anunciar el vot en contra de totes les
esmenes, en bloc també, amb aquest argument i anunciar que
també la nostra votació quant als vots particulars també serà en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament no entraré
en debat, el reservarem per al plenari, però sí que, bé, ens
hagués agradat que després de presentar una sèrie d’esmenes
durant tots aquests anys, idò pensàvem que efectivament aquí
el Grup Parlamentari Socialista tenia una alternativa, una altra
manera de fer els pressupostos, però, ja dic, entrarem en debat
en el plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Boned, vol intervenir?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, simplement per afirmar el mateix. Mantindrem i
seguirem el debat en plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies a tots. Així idò entenem que de les
esmenes presentades es retiraria la 3410, i per tant, de totes les
altres, passaríem a una votació conjunta de les esmenes si no hi
ha cap grup que demani una votació separada.

Entenc que no. Per tant passaríem a votar totes les esmenes
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Queden rebutjades per 8 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Seguidament sotmetríem a votació conjuntament les normes
a les quals no es mantenen esmenes. Aquí hauríem de dir que
com que hi ha vots particulars de les disposicions addicionals
setena i vuitena, aquestes les votaríem separadament.

Digui, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, perdoni; també l’article 18 demanaríem que es votés
separadament, perquè si és cert que no hem presentat esmenes
per congruència, a l’article anterior parla d’avals i el 18 parla
d’uns avals excepcionals, i aquí efectivament es va produir un
error perquè no es va presentar esmena però el vot també ha de
ser congruent amb el primer article, i seria també negatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, idò, així passaríem a votació primerament
l’article 18 i les disposicions setena i vuitena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovats per 9 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Així la resta de normes que no s’hi mantenen esmenes
serien el títol del projecte, les denominacions del títol primer i
del capítol I; els articles 1, 2 i 3; la denominació del capítol II,
els articles 4 i 5, la denominació del capítol III, els articles 7 i
8, la denominació del títol II, article 10, la denominació del
títol tercer, els articles 13 i 14; les denominacions del títol quart
i del seu capítol primer, la denominació del capítol II, l’article
19, la denominació del títol cinquè, l’article 20, la denominació
del títol sisè, article 21; les disposicions addicionals primera,
segona, tercera, quarta, cinquena i sisena; la disposició
derogatòria única i les disposicions finals primera i segona i
l’exposició de motius.

Vots a favor de totes aquestes normes que no s’hi mantenen
esmenes?, a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resulten aprovades per 9 vots a favor, cap en contra i 8
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit es procedeix a la votació conjunta dels articles i
les disposicions als quals sí s’hi mantenen esmenes, que són els
següents: articles 6, 9, 12, 15, 16 i 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovats per 9 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. 

I finalment farem la votació dels vots particulars, que sí que
n’hi ha i que han estat presentats pel Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor d’aquests vots particulars?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resulten 8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Així, idò, senyors i senyores diputats, hem acabat l’articulat
del projecte de llei i per tant seguidament podem procedir al
debat i a la votació de les esmenes que es mantenen a les
seccions entitats de dret públic, societats públiques, fundacions
i fundacions de l’Ib-salut. Moltes gràcies.

Són els mateixos membres o hem d’esperar? Esperam, bé,
esperam 5 minutets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat  núm. 2, de totalitat i de globalitat.
Agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència, amb les
seccions i entitats afins. 

Les esmenes que s’han presentat per part del Grup
Parlamentari Mixt-AIPF, esmenes parcials a la secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 323D, foment de la
participació de centres i cases regionals a les Illes Balears,
núm. 3362; i a S09, Televisió de les Illes Balears SA, esmena
3372.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat esmenes a la
totalitat a la secció 11, Conselleria de Presidència, esmena
3414; ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, esmena
3720; Ràdio de les Illes Balears, 3553; Televisió de les Illes
Balears, 3554; Multimèdia de les Illes Balears, 3552. I esmenes
parcials a la secció 11, Conselleria de Presidència, al programa
124A, cooperació i relació amb els ens territorials i relacions
interadministratives, esmena 3419; al programa 131B, foment
i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior,
esmena 3515; al programa 323D, foment de la participació de
centres i cases regionals a les Illes Balears, esmena 3567; i al
programa 463E, foment de la participació ciutadana, esmena
3418.

Passam ara a la defensa conjunta de totes les esmenes. Per
una part, pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per defensar dues esmenes que tenc en
aquesta secció, una que fa referència al foment de la
participació de centres i cases regionals a les Illes Balears,
concretament per al finançament d’un casal d’entitats a l’illa de
Formentera, de manera conjunta amb el Consell de Formentera,
per afavorir la reunió i un lloc per poder-se reunir i poder fer
actes no només els immigrants sinó les cases regionals de
diferents comunitats autònomes del país dins l’illa de
Formentera.

I l’altra esmena fa referència al suport financer els clubs
esportius de l’illa, quant a la Televisió de les Illes Balears que
els presti aquest finançament. A totes les illes aquesta televisió,
aquesta organització presta suport financer a molts d’equips, a
l’illa d’Eivissa a alguns, a Mallorca també i a Menorca també;
per tant a l’illa de Formentera els equips que hi ha que
competeixen a diferents campionats crec que també es
mereixen el mateix tractament i per això demanam aquesta
esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. El debate de la totalidad de las
enmiendas, de las secciones y de las empresas, lo formularemos
en sus términos en el pleno de la cámara, y pasamos ahora a
formular las enmiendas parciales, que veo que hay unas cuantas
que la presidenta no ha dicho y yo quería comprobar si es que
hay un error o es que no las he escuchado yo bien.
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Tenemos la 3362 y la 3372...

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Perdón? Repítame el número.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

3362 i 3372. Ah, perdón, perdón. Bueno, pues tenemos la
3419 i la 3515...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, éstas las he dicho. 3567 y 3418.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, pero la 3419 no ha he escuchado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la 3419 también.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Muy bien, pues pasamos al debate. Bien, la enmienda 3419
es sencilla, y es que lógicamente la Ley de capitalidad de Palma
prevé un pago de 30 millones de euros al municipio de Palma
para compensar su capitalidad, y lógicamente los presupuestos
no lo recogían; hacemos una enmienda para que sí lo recoja, y
lógicamente creo que tendría que admitirse por cuanto es de
cumplimiento legal.

La 3515, la Protectora Menorquina, que es la casa balear en
Córdoba, celebra su centenario este año 2008 y creo que
tendrían que estimularse desde la comunidad autónoma actos
de identificación de las personas naturales y oriundas de esta
comunidad que viven en Córdoba y que desde hace más de 100
años mantienen el hito de nuestras peculiaridades en esta
nación americana.

También la 3567 se refiere a contar con más recursos para
que los centros y las casas regionales que en Baleares existen,
no solamente en Mallorca sino también en Menorca y en Ibiza,
tengan posibilidades de establecer programas de integración no
solamente a los que ya residen aquí, sino a muchísimos que
vienen, tanto temporalmente como permanentemente a las islas,
para que profundizaran en la integración en la cultura de las
Islas Baleares. 

Y por último la 3418 es una enmienda de que lógicamente
cuando el conseller compareció en el Parlamento hizo como un
hito de esta legislatura la participación ciudadana, y
lógicamente para que la participación ciudadana sea efectiva
tiene que contar con recursos para poder articular instrumentos
de participación y programas de participación, y creemos que
es necesario aumentar esta partida y lógicamente por eso la
hemos enmendado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per fixar torn en contra, per
part d’Eivissa pel Canvi, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Quant a les esmenes presentades pel
PP, les primeres que presenta el Grup Popular a la totalitat,
entenem, la 3414 i que afecta el pressupost general, entenem
que òbviament no es pot votar a favor, els pressupostos
d’aquesta conselleria de Presidència, perquè són uns
pressupostos molt continuistes, molt moderats i que bàsicament
també obeeixen a tots els canvis i les reestructuracions que ha
hagut de fer aquesta conselleria.

L’altre bloc d’esmenes, que afecta sobretot l’ens de
Radiotelevisió, 3720, 3553, 3554 i 3552, entenem que també
òbviament hi votarem en contra. Pensam que el pressupost que
ha presentat l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
és un pressupost molt realista i que per tant pot fer front a tot
allò que és el deute heretat i els compromisos heretats de
l’anterior govern, i que per tant, a més de poder fer front a totes
les herències que es van arrossegant, també pensam que ha
dignificat allò que és la llengua en aquest ens de televisió i
també que ha pujat les audiències ara per ara, i que també
òbviament demostra tot el seu pluralisme polític, social i
cultural.

Després dues referències a dues esmenes presentades pel
Grup AIPF de Formentera. La primera és la 3362; celebram
aquesta proposta, aquesta iniciativa que fa referència al casal
d’entitats culturals a Formentera...

(Tall d’enregistrament per problemes amb el micròfon)

...la bateria o alguna cosa d’aquestes.

Bé, per tant, estàvem a l’esmena 3362 que feia referència al
Casal de Formentera. Pensam que és una proposta que s’ha de
fer en colAlaboració amb el Consell de Formentera i que fins
que no estiguin definides i tancades aquestes negociacions,
difícilment s’hi poden dedicar partides econòmiques.

Respecte de la 3372, també d’AIPF, entenem que allò que
és el suport dels clubs esportius de les Illes Balears, també els
de Formentera per tant, ja està previst en el pressupost d’una
altra conselleria, com és la d’esports i joventut. Per tant, no
atenem..., vull dir que aquesta esmena pensam que no és
pertinent la inclusió en aquesta partida.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el vot negatiu
del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina a aquestes esmenes.

Les relatives a IB3 també ens reiteram que és un pressupost
realista i que pot fer front a les despeses i a les necessitats
d’aquest ens públic. Consideram que IB3 no ha de ser qui
subvencioni els clubs esportius i per tant, ja ho va anunciar el
seu director general, que s’ha d’intentar que aquest esforç de
suport als clubs esportius ho facin altres departaments o altres
conselleries. 

Consideram que les ajudes als casals regionals són
suficients les pressupostades.

Que la Llei de capitalitat de Palma se compleix, perquè no
només s’ha de mirar una única partida, sinó que aquesta xifra
dels 30 milions d’euros s’aconsegueix amb una suma de
diferents partides i que la participació ciutadana té un
pressupost previst que permet fer feina i iniciar una tasca de
participació ciutadana que en altres legislatures no s’havia
produït. 

Per tots aquests motius, votarem en contra de les esmenes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sense entrar massa a fons sobre les
arguments que també ens reservam de cara al plenari, respecte
les esmenes a la totalitat. Dir en tot cas que consideram que la
secció 11, així com els pressuposts destinats a Radiotelevisió
de les Illes Balears són els adequats. Per tant, rebutjaríem
aquestes esmenes de totalitat.

I respecte a les esmenes parcials del Grup Mixt AIPF, pel
que fa referència al Casal d’Entitats a Formentera consideram
que és una qüestió interessant i que s’ha de tenir en compte, si
bé en aquests moments pensam que està en via de negociació
i per tant, que s’han de definir les actuacions.

Respecte al suport als clubs esportius de l’illa de
Formentera, també total suport als clubs esportius. Però pensam
que no ha de sortir de la Societat Televisió de les Illes Balears,
que té uns objectius marcats determinats i que per tant,
desequilibraria aquesta esmena. Creim que el suport als clubs
esportius està previst a altres partides.

I el mateix podem dir respecte les esmenes parcials del
Grup Parlamentari Popular respecte a la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears. Consideram que els pressuposts
donen compliment a allò que es preveu a la llei.

També respecte a altres apartats que fan referència a les
cases regionals. Consideram que el pressupost que està previst
és adequat per atendre aquestes qüestions.

I el mateix podem dir respecte la participació ciutadana.
L’objectiu és molt lloable, però pensam que el pressupost és
adequat per atendre la participació ciutadana i que a més, les
actuacions i activitats que es poden fer per fomentar la
participació ciutadana no necessàriament han de sortir d’una
despesa pública, sinó que es poden fer per altres vies.

Per tant, anunciam el nostre vot en contra de totes les
esmenes presentades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també ens reservam els
arguments de l’esmena a la totalitat per al plenari. Únicament
remarcar una curiositat i és que hi ha més esmenes a la totalitat
que esmenes parcials, no sé si això diu alguna cosa a favor o en
contra del tema de les esmenes a la totalitat. En qualsevol cas
reservam el debat per al plenari.

Quant a les esmenes parcials i d’una manera global,
ressaltar que bona part de les peticions que es fan tan per part
del Partit Popular com per part d’AIPF, les dotacions
pressupostàries que hi ha previstes per a aquest exercici i per a
aquest govern són, entenem, les adequades per arribar als
objectius que estan marcats. Per tant, queden degudament
cobertes amb les previsions inicials, tan les cases regionals,
com la participació ciutadana, fins i tot el compliment de la Llei
municipal i règim local de les Illes Balears. Tan sols fer un
comentari com excepció que també s’hi ha referit la portaveu
d’Eivissa pel Canvi, en el tema de l’esmena que fa referència
al Casal d’Entitats de Formentera. Efectivament, es tracta d’un
tema que està en aquests moments en negociació, s’hauran
d’establir clarament les funcions i objectius. Per tant, entenem
que potser serà en propers exercicis allà on s’hi hauran de fixar
les partides corresponents per a aquest objectiu.

La resta com dic, està cobert correctament i per tant,
votarem en contra de les esmenes presentades tan per AIPF
com pel Partit Popular. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica, Sr. Rodríguez, vol
intervenir?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Mantenemos las enmiendas y ya las defenderemos en el
pleno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. 

Així idò acabat el debat, passam a les votacions.



348 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 3 / 12 de desembre del 2007 

 

Votació conjunta, si no es demana separada, de les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Són 8 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Votació conjunta, si no es demana separada, de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Són 8 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabam aquest debat.

Passam a la secció 12 si no hi ha cap inconvenient. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman un breu ajornament perquè
els diputats que han de dur aquesta qüestió no han arribat
encara, perquè està fixada en teoria a les 11.30 i només són les
11.05. Si esperam uns minuts estic segur que podrem
solucionar aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, cap problema. Anam bé de temps i podem esperar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió amb el debat número 3 de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 12, Conselleria de Turisme
amb les seccions i entitats afins. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF s’han presentat
esmenes parcials a la secció 12, Conselleria de Turisme, en el
programa 751B, adequació, millora i promoció de l’oferta
turística de les Illes Balears núm. 3374. En el programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic núm. 3377
i 3378. A l’Institut Balear de Turisme les esmenes núm. 3373
i 3375. I a l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears
núm. 3376.

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat
esmenes a la totalitat a la secció 12, Conselleria de Turisme
núm. 3555, Institut Balear de Turisme, núm. 3556, Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears núm. 3557. I també
esmenes parcials a la secció 12, Conselleria de Turisme, en el
programa 751B, adequació, millora i promoció de l’oferta
turística de les Illes Balears, núm. 3784, 3786, 3788, 3790,
3566, 3591, 3592, 3593, 3595, 3596, 3598, 3589, 3590, 3562,
3563, 3564, 3570, 3581, 3785, 3787, 3789 i 3791. En el
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic s’han presentat les esmenes núm. 3542, 3565, 3594
3597, 3558, 3559, 3561, 3571, 3584, 3587, 3560, 3582 i 3583.

Aquestes són totes i abans de passar a la defensa conjunta
de totes les esmenes del debat, si volen comunicar les
substitucions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Assumpta Vinent substitueix Joan
Huguet.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Joan Boned.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez. Record que
abans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò comunicades les substitucions, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes del debat. Primerament
per part del Grup Parlament Mixt-AIPF, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Les esmenes fan referència, la primera
de totes concretament, a un programa de Formentera tot l’Any.
Vaig veure que en el pressupost hi havia una partida exclusiva
i específica per a Eivissa, amb un programa idèntic, Eivissa tot
l’Any. Per tant, esper i desig que Eivissa l’aprofiti al màxim. I
esper també que Formentera pugui disposar d’un programa
similar.

Una altra esmena fa referència a promocionar la ruta
cicloturística a l’illa. És important que també ens fixem amb
aquest tipus de turisme alternatiu, o tranquil perquè gaudeixin
d’una manera interior i més pausada les illes, Eivissa i
Formentera i evidentment també les altres.

Plans d’embelliment. Una altra esmena fa referència a
aquest tipus de plans, molt apreciats i molt concrets a nuclis
urbans. No només s’han de tenir en perfecte estat de revista els
platges i tot l’entorn natural, sinó que els nuclis urbans també
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han d’estar disposats perquè la gent els pugui visitar si no tenen
altra alternativa.

Quant a l’IBATUR hi ha dues esmenes referent a una
oficina central de turisme, és l’única illa de les Balears que no
hi ha una oficina central de turisme a la capital, a Sant
Francesc. I una altra que fa referència i recull una petició
expressa del conseller de Turisme de Formentera, demanant
800.000 euros per a la promoció turística de l’illa. És una
petició expressa del conseller de Turisme de Formentera perquè
ho va reclamar així en els medis de comunicació i també al
conseller de Turisme de les Illes Balears. 

I una darrera esmena que fa referència a un nou Pla D a
totes les illes, de 24 milions d’euros. Un pla que va ser molt
apreciat pels ajuntaments i que cada ajuntament va poder
destinar el projecte que més li agradava per intentar
desestacionalitzar el turisme al seu nucli o dins el seu àmbit
municipal.

Per tant, això són les esmenes que he presentat. Gràcies,
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena a la totalitat del pressupost de la secció
12, una altra a l’empresa de dret públic Institut Balear de
Turisme i una altra a l’Institut d’Estratègica Turística. Totes
elles les donam per defensades en els seus propis termes i en el
plenari argumentarem més profundament els nostres motius per
presentar aquestes esmenes a la totalitat.

Ara passam a les de globalitat. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat 35 esmenes parcials i les hem agrupat en
promoció turístic, desestacionalització, convenis i ajudes a
ajuntaments, escoles d’hoteleria, palaus de congressos, compres
de finques i campanyes de comunicació i promoció.

A l’anterior legislatura, els 4 anys, tots els partits polítics
vàrem acordar la promoció..., estàvem d’acord en transferir la
promoció turística als consells insulars i així ho demostraven a
cada pressupost que hi va haver els passats 4 anys, que aquesta
transferència s’havia de fer immediatament. Resulta que ara, a
tots els programes electorals ho duen, però ara no és que ho
duguin els programes electorals, sinó que ja és una norma que
el nou Estatut d’Autonomia, aprovat fa molt poc, ja ho du com
una norma de llei. Per tant, el Govern s’ha d’implicar i ha de
complir allò que marca aquest nou Estatut perquè nosaltres
entenem que en cas contrari s’està incomplint la llei. Per tant,
nosaltres duim de la 371 fins la 378, totes elles fan referència
a la transferència de promoció turística als consells insulars de
cada illa.

Les següents..., les he englobat a la desestacionalització. En
tenim una presentada, la 3559, que fa referència a una xarxa
cicloturística a totes les Illes Balears. És una de les tantes
formes de desestacionalitzar i que creim que per a les illes
sobretot menors són molt interessants també aconseguir una
xarxa de cicloturisme per tal que el Govern pugui disposar
d’uns itineraris interessants perquè el turisme pugui gaudir dels
indrets verges i de les zones protegides de les nostres illes.

La 3565 i que fa referència a un Pla de desestacionalització
real per a cada illa, en colAlaboració amb els consells insulars.
Nosaltres creim que fa molts d’anys que estam ratllant de
desestacionalització, però mai no acabam de saber realment què
necessita cada illa. Les Illes Balears cada una, ho hem dit i ho
hem manifestat en nombroses ocasions, tenen unes peculiaritats
diferents i per tant, la desestacionalització a cada una d’elles
segurament també hauria de ser en algunes coses diferent i per
tant, és necessari establir un pla real, juntament amb els
consells insulars, implicar els consells insulars i per què no,
també els ajuntaments, perquè el que no és pot fer és un pla de
desestacionalització que serveixi només per distribuir uns
doblers, sense tenir unes propostes reals d’allò que realment
necessita cada illa.

L’altra, la 3562. Nosaltres creim que un torneig
internacional de l’envergadura del Mallorca Clàssic Golf ha de
tenir suport i continuïtat. No estam d’acord de cap manera que
un torneig allà on vénen primeres figures mundials s’elimini
sense tenir una continuïtat.

Les 3563 i 3570. Suport a les iniciatives de torneigs
d’esports d’elit de les Illes Balears, és a dir, el bàsquet. Sabem
que hi ha un equip d’ACB a Menorca, el Bàsquet Menorca. El
vòlei femení i masculí a les illes té molta importància, també a
l’illa de Menorca i el golf. Per tant, nosaltres creim que s’hauria
de diversificar l’oferta i aconseguir així, amb el suport a
iniciatives de torneigs, la desestacionalització.

La promoció exterior, la 3570. Demanam la promoció
exterior dels jocs tradicionals menorquins, com pot ser el joc de
la butlla, tir de fona, doma menorquina, joc maonès, o vela
llatina. Són importants jocs tradicionals, jocs i esports que crec
que s’han de donar a conèixer a l’exterior. Per tant, demanam
uns 30.000 euros per tal de poder començar a donar a conèixer
aquests jocs.

La 3591, convenis amb companyies de baix cost a la
temporada baixa. Açò també és molt interessant, però clar
tenim el problema a les illes menors que precisament ja ve just
amb les companyies aèries que tenim actualment. Per tant,
nosaltres volem que s’aposti realment perquè les companyies
puguin tenir fins i tot més freqüències amb les illes menors per
tal de poder desestacionalitzar i que coneguin l’hivern a les
illes.

Després en tenim dues que fan referència a Hivern a
Formentera i a Eivissa. És un programa que tenia l’anterior
govern, juntament amb la Conselleria de Comerç, per tal de
revitalitzar la temporada turística, també amb la Conselleria de
Turisme. Crec que seria interessant que tengués continuïtat.
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Després rutes de senderisme a Eivissa i a Formentera, que
també s’estan fent en aquests moments. Per tant, es necessiten
millores i s’aposta que s’ampliïn no només a Eivissa i a
Formentera, sinó també a Menorca, el que passa és que en
aquest cas tenim les dues esmenes que fan referència a Eivissa
i a Formentera.

El tema de convenis i ajudes a ajuntaments, l’esmena 3558,
creim que hem d’apostar fort i decididament per la reforma
integral de la Platja de Palma perquè si Madrid veu que
nosaltres realment invertim en aquest ambiciós projecte de
consens de tots els partits polítics, ells sense cap dubte també
estaran disposats a fer-ho, a invertir i posar molts més doblers
dels que ara diuen que donen, no basten les paraules s’ha de
demostrar amb fets i en aquest cas amb doblers per poder
iniciar quan abans aquesta esperada reforma integral.

Les 3542 i 3560. Aquestes dues fan referència al Pla
d’embelliment de les zones turístiques i dels municipis turístics,
quasi tots ho són a les Illes Balears, en colAlaboració amb els
ajuntaments. Hem d’aconseguir que les urbanitzacions dels
nostres municipis tenguin la categoria que es mereixen a els
nostres ciutats. El que no pot ser és que hi hagi urbanitzacions
encara actualment sense clavegueram, o sense enllumenat
públic, o sense telèfon, o xarxa de telèfon. Per tant, hem de
modernitzar les nostres infraestructures si volem que
vertaderament el turisme cregui que allà on va té una categoria
no tan sols pel medi ambient, sinó també perquè té les
infraestructures adequades en els temps que estam.

La 3561, actuacions d’esponjament. Aquestes actuacions
sempre s’han vengut fent durant molts d’anys, el Partit Popular
sempre que ha governat ha apostat per açò, per eliminar els
impactes negatius a la costa i a les zones turístiques. És una
mesura que realment la gent ho agraeix moltíssim, totes les
urbanitzacions agraeixen que la primera línia de la mar, damunt
les roques com aquell que diu, hi hagi edificacions obsoletes i
que donen molt poca categoria als llocs turístics.

Per altra banda també volem demanar mitjançant la 3581,
que es fa una Fira gastronòmica i de turisme a Ciutadella de
Menorca que ja està tenint molta participació no només dels
menorquins, sinó també de mallorquins, d’eivissencs i de la
resta de turisme espanyol i el volíem ampliar perquè tengués
una categoria superior. Per tant, demanam la participació al
finançament d’aquestes fires que són molt interessants de cara
al turisme d’hivern.

També tenim les 3595 i 3596, convenis d’ajuda als
ajuntaments d’Eivissa i de Formentera per a la senyalització de
llocs d’interès turístic.

La 3587, el Pla Renove de Sant Antoni d’Eivissa. Demanam
1 milió d’euros.

L’inici del treball de millora de la platja de Sant Antoni de
Portmany a Eivissa. Demanam que es donin d’alta amb
300.000 euros per iniciar-ho.

Després ja passam a l’Escola d’Hoteleria. Demanam
mitjançant la 3594 l’aplicació dels estudis a l’Escola
d’Hoteleria a Eivissa. Està ja iniciat, però encara no s’han

aplicat en el 100% els estudis i demanam per tant, que es posi
en marxa. 

Després demanam la creació i la construcció de l’Escola
d’Hoteleria, a la 3571, de Ciutadella de Menorca. Esperam que
aquesta esmena tengui el suport de tots els grups parlamentaris,
perquè fins i tot el Grup Parlamentari Socialista l’any passat
també en els pressuposts demanaven, a l’esmena 9660, que
també es fes l’Escolta d’Hoteleria de Ciutadella, no de
Menorca. Per tant, si es demanava abans és perquè hi havia un
acord polític que es fes tot a Ciutadella. Per tant, nosaltres
creim que tenim una base per demanar que es faci allà. A més,
també ho diu l’acord de Govern, però es veu que han reculat
una miqueta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vinent, vagi acabant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Ja acab, me queden poques esmenes, però els que les vull
explicar perquè no s’entenen i esper el suport del Grup
Parlamentari Socialista en moltes d’elles.

Després demanam l’inici de la segona fase del Palau de
Congressos de Santa Eulàlia i el finançament del 100% de
l’Auditori i Palau de Congressos de Ciutadella de Menorca. Hi
havia un acord de govern anterior.

També demanam finançament per a la rehabilitació del
Quarter Duc de Crillón del municipi d’Es Castell, amb els
mateixos criteris que s’ha fet amb el Pati de Sa Lluna d’Alaior.
La compra de l’enclusa de Ferreries de Menorca, també
incloent-hi l’accés a la mateixa, perquè açò era el problema que
teníem, que fins ara el propietari que tenia l’enclusa no havia
pogut aconseguir l’accés i per tant, el Grup Parlamentari
Socialista l’any passat també ho demanava i esperam a
l’esmena 9661 i esperam que aquest any també li doni suport.

I per acabar ja, Sra. Presidenta, moltes gràcies per deixar-
me acabar, vaig el més ràpida possible. La 3566, demanam un
pla estratègic de comunicació turística de la marca Menorca
Reserva de la Biosfera, perquè tots en rallam i vertaderament,
com vaig dir l’altre dia al Ple, si no aconseguim que aquesta
marca sigui efectiva ens la podrem posar per capell. Per tant,
demanam que vertaderament s’aposti per açò.

I ja la darrera, la 3664, les campanyes de promoció
dirigides al consumidor final, on demanam una quantitat de 6
milions d’euros, perquè crec que s’ha d’estendre moltíssim la
promoció al consumidor final del turisme.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent, pel seu exercici de contenció havent-
hi tantes esmenes. Ara fixaríem un torn en contra. 

Per part d’Eivissa pel Canvi, vol intervenir, Sra. Marí?
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Molt breument. Referent a les esmenes que
presenta el PP a la totalitat, 3555, 3556 i 3557, que també fan
referència a les empreses públiques d’Ibatur i Inestur,
senzillament esmentar que hi votarem en contra, però que ja
desenvoluparem els nostres arguments al plenari. Quant a les
esmenes que presenta el grup AIPF, 3374 i 3375, manifestar la
nostra opinió de votar-hi en contra especificant que la 3375 en
aquests moments l’empresa pública Ibatur ja està en converses
amb el Consell de Formentera i ja estan a punt de firmar un
conveni que recollirà tot allò que és la promoció turística de
Formentera. Així mateix, pel que fa a la 3374, esmentar que des
d’aquest Consell de Formentera no s’ha manifestat l’opinió
favorable d’iniciar una campanya com la que proposa el grup
AIPF, per tant aquesta esmena, diríem, tampoc no tendria lloc
en aquests pressuposts, a l’espera, òbviament, que el Consell de
Formentera es vagi organitzant i es pugui preparar per rebre
aquest tipus de campanyes de promoció turística.

En un altre sentit, ja fent referència a tot un bloc d’esmenes
que presenta el Grup Popular, les 3784, 86, 88, 90 o 3785, 87,
89, 91, totes agrupades perquè fan referència a promoció
turística i a les transferències d’aquesta promoció turística als
consells insulars i que òbviament obrin el tema, una vegada
més, de les transferències que marcaria el nou Estatut
d’Autonomia, al qual sense cap dubte aquest grup hi dóna
suport completament, és a dir al desplegament de l’Estatut
d’Autonomia i que òbviament ens agradaria que ben aviat
poguéssim comptar amb un calendari de transferències, no
només de turisme, sinó també de les altres competències que
s’han d’anar transferint, però mentre no hi hagi aquest
calendari, mentre no es treballi en aquesta línia, les
competències en promoció turística estan i recauen en el
Govern. Així i tot, m’agradaria remarcar una vegada més que
s’ha de ser molt escrupolós amb el tema de l’Estatut
d’Autonomia, a l’hora de desplegar-lo i que també és important
de cara a la ciutadania que pugui percebre clarament que aquest
govern té la voluntat de desenvolupar-lo, per tant sí que
agrairíem que hi hagués algun indici d’aquesta bona
predisposició que té el Govern de cara a desenvolupar-lo amb
accions successives.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ràpidament per anunciar el
nostre vot negatiu a les esmenes presentades. En relació amb la
qüestió de les transferències de competències evidentment
també hi ha un acord teòric i real que aquestes transferències es
produeixin, però és evident que aquestes transferències s’han
de negociar i s’han d’acordar entre les diverses
administracions, per tant mentre aquesta transferència no es
produeixi efectivament perquè no hi hagi aquest acord concret
i de detall, evidentment les partides s’han d’anar preveient i
s’han de continuar les accions de promoció turística previstes.

És evident que el conseller quan va explicar els pressuposts
ja va manifestar que són continuistes, per això ens sorprenen
totes aquestes accions i aquestes esmenes del Partit Popular,
perquè és evident que els pressuposts el que volen és mantenir
tota una sèrie d’iniciatives que es varen fer, que es
consideraven encertades i positives, Evidentment són moltes les
coses que es poden fer en matèria de desestacionalització, però
els recursos són escassos, hi ha un elevat endeutament en
aquesta conselleria, fruit del Pla de desestacionalització, i uns
compromisos d’inversió al Palau de Congressos que no
possibiliten tenir recursos per a totes les coses que es plantegen
i que, encara que moltes siguin encertades i es poguessin
assumir, simplement no es poden prioritzar aquestes despeses,
ja que hi ha altres necessitats a cobrir.

Per tots aquests motius, el nostre grup votarà negativament
a les esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, lamentar que
defraudem les esperances dipositades en el nostre vot per part
del Grup Popular especialment, perquè confiam que bona part
de les propostes que es plantegen són assumibles i en part
acceptables com a objectius, però com s’ha apuntat i a risc de
reiterar els arguments, o hi ha uns recursos escassos que s’han
de prioritzar sobretot també per una gran situació heretada amb
uns importantíssims plurianuals de coses que han quedat ja
molt fermades, que lleven moltíssima de disponibilitat a les
noves polítiques que es pretenen i, per una altra banda, coses
que s’estan fent i que quedarien un poc massa rígides o lligades
aprovant aquestes esmenes i tot i comportant, i hi estam
d’acord, fins i tot que es duran a terme, no es veu apropiat que
sigui a través d’aprovar aquestes esmenes.

Com s’ha apuntat primer, dels casos de totalitat ja en
discutirem, jo trob, llegint les esmenes, que tampoc no es
planteja un daltabaix dins la competència turística més
especialment que les nostres grans crítiques a la gestió del
Partit Popular durant l’anterior legislatura, fins i tot diria que
s’intenten corregir a través d’aquestes esmenes, d’alguna
manera no es diu el que es feia sinó el que s’hauria de fer, i
nosaltres ho compartim més, per exemple s’ha apuntat que hi
hauria d’haver moltíssims o que és molt positiu llevar impactes
negatius i fer actuacions de reconversió, s’ha dit que se’n feien
moltes, jo -i perdoni la meva ignorància- no som conscient que
se n’hagin fet moltes i com que em passetj per la costa,
especialment la mallorquina, especialment la mallorquina, però
li diria que en trobaria moltíssimes per fer i que durant els
darrers quatre anys, com a mínim, per no parlar d’història, la
veritat és que si estan orgullosos de les reconversions que s’han
produït, realment el nivell d’ambició d’aquest objectiu ja li dic
que en discrepam, en discrepam perquè la veritat és que és
magre.
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En qualsevol cas, sí que hi ha d’haver aquestes iniciatives,
són molt importants en aquest cas el Consorci de la Platja de
Palma com a situació emblemàtica, però moltíssimes d’altres
que n’hi ha d’haver, i creim que això és prioritari respecte
d’altres aportacions com vostès mantenen del Classic Golf,
d’intentar dur-hi pràcticament el gran gruix de la promoció que
té l’Inestur per actuar i que creim que era realment un fiasco
quant a la relació despesa resultat, no quant, per ventura, que
hi hagi una fórmula d’aquesta manera, la conselleria la manté
i, per tant, nosaltres donarem suport a la manera com ho
planteja de moment la conselleria.

Els plans de desestacionalització. Coincidim que és un dels
grans reptes que tenim, m’ha sobtat i m’ha semblat interessant
que es digués la paraula “real”, de ver, perquè d’alguna manera
és una confessió que el que hi ha hagut fins ara no ho ha
afrontat prou, m’ha fet la impressió, eh?, quan jo li he sentit
tant bravejar que els plans de desestacionalització tots eren
gairebé perfectes i immillorables, la constatació que això, bé,
és com a mínim complicat el repte i encara falta una anàlisi de
com aconseguir-lo millor, illa per illa, bé, m’ha semblat una
radiografia més prudent, més assenyada de les mancances que
en aquest moment tenim, tot i que les maneres d’aconseguir-ho,
no sempre també puguem aconseguir, per ventura, arribar als
mateixos acords, jo no sé si 100 milions de pessetes o 600.000
euros per a les companyies aèries és una fórmula, una prioritat
que s’hagi d’establir i crec que és bo que aquest pla, tal i com
s’apunta, es dugui a terme. En aquest moment ja hi ha
moltíssimes inversions que estan penjant d’aquest pla de
desestacionalització i les haurem de valorar i calibrar.

En el tema dels embelliments també tenim un problema en
coses com el Pla Mirall, no?, que anava a urbanitzacions fins
i tot dins els alzinars de la Serra de Tramuntana, se’n recordarà
del tema, fins i tot com és que es va dotar de serveis Son
Massip i tantíssims de casos que jo li reconec, no ho sé, vostè
em diu, per exemple, que hi ha moltíssimes urbanitzacions que
no tenen determinats serveis, jo crec que això s’ha d’enfrontar
des de molts de punts de vista. Per exemple, no hi ha dubte que
també els costos, el valor avui de qualsevol urbanització del
litoral de els Illes Balears té unes perspectives de plusvàlues
molt importants respecte de coses sobretot adquirides els anys
60, 70, 80, i és lògic que una certa dotació de serveis no sigui
aportada per l’administració, hi ha ja unes transmissions que
podem constatar qualsevol de nosaltres, que donen que tant la
indústria turística, jo parlava més del tema residencial, del tema
de segones residències, de tema de xalets, crec que és ben
necessari que s’afrontin des de l’administració municipal, des
d’altres tipus d’iniciatives que també facin reportar aquesta
plusvàlua cap a la comunitat. De totes maneres, clar que hi ha
d’haver l’administració, clar que hi ha d’haver plans en aquest
sentit, però jo crec que la reconversió és avui molt més
interessant i més urgent que l’embelliment consistent a posar
voravies, a posar ..., bé en el que va consistir el Pla Mirall que
pràcticament entrava, precisament, a fer clavegueram dins
zones que jo entenc que de bona mesura la mateixa
urbanització havia d’enfrontar.

De totes maneres, ja se li ha apuntat que hi ha moltíssimes
iniciatives que estan segrestades pel nivell de finançament que
té en aquest moment la conselleria, moltes les hem de valorar
i crec que el gran tema polític en el qual coincidim però no li

podem suport perquè no és la fórmula adequada, és el tema de
la transferència als consells insulars, compartim aquesta
necessitat, donam suport polític a l’esmena pel que pretén, però
és evident, i ho sap la Sra. Diputada, que no és la manera de fer
les transferències que preveu l’Estatut, que sigui fer-ho en bloc,
com que també ho hem fet per fer la crida d’atenció i per fer la
demanda política ho compartim, la celebram, l’admetem,
admetem que és una estirada perquè dins aquests anys es
produeixin les transferències, però no és amb aquesta esmena,
buidant directament la conselleria, perquè entri en vigor dia 1
de gener.

Per tant, els altres arguments s’aniran parlant, el tema de
Formentera i de les esmenes del Grup Mixt don per reproduïts
els arguments que s’han apuntat, crec que és necessari actuar a
Eivissa i Formentera i molt a Formentera, però fer-ho molt
lligat a les demandes que es facin per part del Consell de
Formentera i, per tant, no donarem suport, avui, a cap de les
esmenes que ens plantegen, ni del Grup Mixt ni del Partit
Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb les esmenes a la
totalitat, comentaré que les rebutjam i que durant el ple ja
farem el debat.

Respecte de les esmenes parcials, les aniré comentant una
a una per grups. Primer, les del Grup Mixt AIPF, hem de dir
que les rebutjam totes, l’esmena referent al programa
Formentera tot l’any i el suport al Consell Insular de
Formentera per a la construcció d’una oficina central de
turisme a Sant Francesc, comentarem que en principi no és
competència del Govern sinó del consell insular la construcció
d’aquesta oficina i, per tant, deixarem aquest tema per quan
tengui les competències el consell. La instalAlació i promoció de
rutes cicloturístiques a Formentera, està previst en primer lloc
fer un estudi, ...

(Remor de veus)

... No, disculpi, estic exposant ... Perdoni que el miri, però
és per no mirar més enrera.

Primer farem un estudi de senyalització de les rutes que ja
existeixen i les mancances seran esmenades.

La resta d’esmenes, tal com han comentat els altres grups,
queden rebutjades.

Pas a comentar les esmenes del Grup Parlamentari Popular.
De la 3784 a la 3791, que es refereixen a les transferències de
promoció turística als consells insulars de cada illa, està
prevista la signatura el conveni, fins que no s’hagi fet aquesta
signatura no tendran les competències de promoció els consells
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insulars, per tant consideram no donar per bones aquestes
esmenes.

L’esmena 3566, referent al Pla estratègic de comunicació
turística de la marca Menorca Reserva de la Biosfera, la 3595,
la 3596, que són els convenis amb els ajuntaments d’Eivissa i
Formentera per a la senyalització de llocs d’interès turístic, són
rebutjades perquè són competència dels consells insulars. 

En relació amb la 3591, els convenis amb companyies de
baix cost, ja està previst dins els pressuposts amb un conveni de
Turespaña que contemplarà aquest tema.

La 3592 i la 3593, referents a la millora de les rutes de
senderisme a Eivissa i a Formentera, corresponen a l’Inestur,
d’acord?, al pressupost de l’Inestur.

La 3598 no està prevista, que és la construcció, l’inici de la
segona fase del Palau de Congressos de Santa Eulàlia, està
previst, però no dins aquest any 2007.

La 3590 que és Hivern a Eivissa ja està prevista per primera
vegada dins la conselleria.

La 3562, que és el suport i la continuïtat a la Mallorca
Classic Golf internacional i les campanyes de promoció
dirigides al consumidor final, són quantitats ja previstes a
l’Ibatur, ara bé, el destí o la distribució d’aquest capital a l’hora
de promoció, tal vegada no sigui la que s’havia previst anys
anteriors.

Quant al suport a iniciatives a activitats culturals,
gastronòmiques, esportives a l’illa de Menorca, com a finalitat
de desestacionalització de la temporada turística ja estan
previstes en altres termes dins el pressupost de la conselleria,
hi ha una partida destinada a patrocini d’activitats.

En relació a ... hi ha una sèrie d’esmenes que queden
rebutjades inicialment per no estar previstes dins el pressupost,
com serien l’esmena 3584, que és la compra de l’Esclusa de
Ferreries, no està tampoc previst el finançament al cent per cent
de l’Auditori i Palau de Congressos de Ciutadella, i tampoc,
amb aquests termes, el Pla d’embelliment de les zones
turístiques municipals de les Illes Balears en colAlaboració amb
els ajuntaments, sí és un dels objectius, però no està prevista
aquesta quantitat ni amb aquests termes.

Pel que fa als plans de reforma integral per a l’illa
d’Eivissa, que seria el Pla de Sant Antoni de Portmany i el Pla
Renove de Sant Antoni, ja està desenvolupat un pla
d’excelAlència, encara que du un any de retard, i ja s’hi
destinaran les quantitats necessàries en el seu moment.

La reforma integral de la Platja de Palma, com tots sabem,
que és l’esmena 3558, ja està més que iniciada, i aquesta
aportació del Govern es fa via consorci, el Govern d’Espanya
ja va fer l’aportació d’un milió d’euros, i la mateixa aportació
farà el Govern de les Illes.

Previstes estan les xarxes cicloturístiques i les actuacions
d’esponjament de les zones turístiques a les Illes Balears, estan
previstes encara que les xarxes cicloturístiques amb una quantia
menor, són les esmenes 3559 i 3561.

L’Escola d’Hostaleria de Menorca que vostè reclama i que
diu que nosaltres li hem donat suport, sí es farà, no deim quan,
està en una primera fase d’estudi i anàlisi i segurament es
tendrà en compte en propers exercicis si és viable.

I, en darrer lloc, l’esmena 3583, que és el finançament de la
rehabilitació del Quarter Duc Crillón, d’Es Castell, no es pot
fer de la mateixa manera que es va fer el Pati de la Lluna, ja
que el Pati de la Lluna estava adscrit a l’Inestur, i en aquest cas
el quarter no està adscrit a aquesta conselleria.

En principi, aquests són els comentaris referent a aquestes
esmenes, de totes maneres, el debat es realitzarà també al Ple.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Obrim un torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari AIPF, no? Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair les respostes de tots els
grups parlamentaris, no esperàvem menys dels grups
d’esquerres de no aprovar-nos res, però la veritat és que
nosaltres consideram que si no hi ha una partida al pressupost
on es demostri la clara voluntat que vertaderament es faran les
transferències, si ja no volen posar els doblers que nosaltres hi
assignam, n’assignin uns altres, diguin quins, però si no hi ha
una partida en els pressuposts, clar la voluntat que es faci ja no
hi és dins aquest any, per tant ja passam a l’any 2009, en
tornarem a parlar i segurament passarem a l’any 2010. Per això,
la voluntat que aquí han manifestat molt, una voluntat política,
creim que vertaderament es demostra quan es dóna suport a
aquestes iniciatives o esmenes als pressuposts.

També els recursos, s’ha dit aquí, són escassos,
efectivament, ho són ara, ho eren abans i, per tant, és curiós que
hi hagi recursos escassos ara i a més a més que ha augmentat no
sé si és un 10% més aquesta conselleria, i abans no ho
consideressin així, i que moltes de les esmenes que nosaltres
hem presentat, que també havien presentat els grups
parlamentaris anteriorment, ara no mereixin el seu suport. Ens
sembla una miqueta estrany, però bé, la demagògia a vegades
és així d’incoherent.

Per altra banda, la representant del Grup Parlamentari
Socialista em diu que rebutgen les esmenes perquè no hi són als
pressuposts, és que precisament, Sra. Portaveu, nosaltres el que
volem és que hi siguin dins els pressupost, que almenys hi hagi
una quantitat perquè la gent pugui dir que la voluntat de donar
suport a les iniciatives que té el Partit Popular i de consens hi
és, i a més a més, encara que sigui una quantitat per iniciar les
iniciatives que nosaltres presentam que es veiés reflectit.
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I em fa gràcia quan diu que si és viable faran l’Escola
d’Hostaleria, jo crec que si no hi ha cap pressupost ni cap
partida, ja es fa de per si inviable, per tant no ens convenç en
absolut. I res més, agrair el poc suport que ha tingut el Grup
Parlamentari Popular, però bé, nosaltres ho continuarem
defensant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Contrarèplica, no? Per tant,
acabat el debat passaríem a les votacions.

Votació conjunta, si no es demana separada, de les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 9 en contra. Per tant, queden desestimades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Secretari.

Ara passaríem a la votació conjunta, si no es demana
separada, de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Ara passarem al debat núm 4, si no hi ha inconvenient.
Podem continuar? Així idò, presentarem les esmenes ...
Perdoni, sí.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Per fer constar les substitucions, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, d’acord.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

La Sra. Torres substitueix el Sr. Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perquè tots ho tinguem clar, iniciam el debat de la secció
13, Conselleria d’Educació i Cultura amb les seccions i entitats
afins. Substitucions? Per part del Grup Parlamentari Popular ja
s’ha anunciat.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí per Marián Suárez.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón per Joan Boned.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi per Miquel Àngel Coll.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita per Ernest Ribalaiga.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda per Gabriel Barceló.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu per Joan Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular s’han
presentat esmenes a la totalitat de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, núm. 3701, i també a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, núm. 3696.
Passam a la defensa conjunta de les esmenes del debat. Per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Només per dir que aquestes esmenes
queden defensades en els seus propis termes i el debat se
sustentarà en el proper plenari. Per tant, ja miraria de continuar
amb el debat de les esmenes parcials.

Miraré de resumir i agrupar per temes les 46 esmenes
parcials presentades a la secció 13.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Torres. En principi, aquest debat núm 4, tal i
com ho tenim definit la Presidència i la lletrada, només feia
referència a les esmenes a la totalitat. I després properament
farem els programes d’educació i, en principi, després vendrien
els programes de cultura, d’esmenes parcials. O sigui que ara
només rallaríem de les esmenes a la totalitat que he anunciat, la
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3701 i la 3696. Per tant, si hi ha fixació de posicions per part
de la resta de grups parlamentaris, si volen intervenir en relació
amb aquestes esmenes a la totalitat i, si no, passam a la votació.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El Grup Socialista probablement la rebutjarà, però deixam
l’argumentació per al Ple.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, per tant, idò, feim una votació relativa a les
esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular. Votació
conjunta de la 3701 i de la 3696.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat núm. 5, de globalitat, a
l’agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura
amb les seccions i entitats afins. Hi hauria un primer bloc de
programes d’educació. El Grup Parlamentari Mixt AIPF, ha
presentat esmenes parcials a la secció 13, al programa 421C,
planificació educativa i règim de centres escolars, núm. 3402;
i el Grup Parlamentari Popular ha presentat esmenes parcials al
programa 000A, nous programes i no classificats, núm. 3823;
al programa 421A, Direcció i serveis generals d’Educació i
Cultura, núm. 3821 i 3759; al programa 421B, ordenació
general del sistema educatiu, núm. 3810; al programa 421C,
planificació educativa i règim de centres escolars, núm. 3703;
al programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
3705 i 3702; al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament,
3704.

Podem continuar amb els programes que farien referència
a un segon bloc, programes de cultura. Hi ha presentades per
part del Grup Parlamentari Mixt AIPF esmenes parcials al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, núm. 3364, i a
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, núm. 3663 i 3365.

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentades
esmenes parcials al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, i són les esmenes núm. 3783, 3782, 3707, 3812, 3792,
3794, 3796, 3780, 3747, 3748, 3749, 3755, 3756, 3762, 3781,
3822, 3824, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3793, 3795, 3797.
Al programa 455B, planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears, esmenes núm. 3709, 3708 i 3833; i
a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, esmenes núm. 3536, 3706, 3752, 3753, 3754, 3768,
3769, 3779, 3832 i 3836.

Suposam que són totes elles correctes. Per tant passaríem a
la defensa conjunta de totes les esmenes del debat.
Correspondria el primer torn al Grup Parlamentari Mixt-AIPF,
Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Hi ha algunes esmenes en aquesta
conselleria, crec que concretament són quatre, que fan
referència primer de tot a l’extensió del Conservatori
Professional de Música a l’illa de Formentera, que ara depèn
del conservatori professional que està ubicat a Eivissa; és per
potenciar-lo i donar-li suport, i que d’una manera definitiva,
amb la quantitat d’alumnes que té, sigui, si pot ser, autònom i
independent i que es potenciï la seva activitat.

Quant a l’esmena 3364, referent a la Direcció General de
Cultura, fa referència al Museu de Formentera, previst a la Llei
de patrimoni; s’ha fet moltíssima feina durant aquests anys per
part de tots, per part de tot déu. Es va fer un canvi a les normes
subsidiàries de Formentera per adaptar el projecte emblemàtic
a les normes i la normativa existents a l’illa, i hi va haver una
adaptació al projecte per tal de donar-li un altre toc i
modernitzar-lo. Es fa firma la fundació, que es va endarrerir un
poc al final perquè l’ajuntament no nomenava el seu
representant, i finalment es va poder firmar la fundació amb
tots els membres que eren en aquell temps, i està davant notari
fins i tot la data en què es va firmar la fundació, (...) un poc el
que es va dir l’altre dia en el ple, que tots els que estam aquí, o
alguns dels que estam aquí hi érem i podem donar fe de la data
i de quines persones hi havia. Es consigna una partida realista
de (...) i mig d’euros per començar a executar aquest projecte,
que només està pendent pràcticament d’adjudicar-lo perquè la
fundació és la que ha d’adjudicar i la que ha d’enllestir i la que
ha d’iniciar l’execució material d’aquest projecte. Per tant crec
que és una partida realista per començar enguany d’una manera
definitiva a fer aquest museu de Formentera.

Hi ha dues esmenes que fan referència a educació. Crec que
són importantíssimes i crec que tots els grups polítics de
Formentera les duien en el seu programa. Una és l’inici dels
tràmits, l’inici de la compra dels terrenys o l’inici d’una vegada
per totes d’un nou colAlegi a Sant Ferran a Formentera, reclamat
per tots i per tots els grups polítics de Formentera. I l’altra és
una necessitat imperiosa i urgent de noves aules al colAlegi
públic Mestre Lluís Andreu, també de Sant Francesc de
Formentera. Crec que són esmenes realistes, esmenes
necessàries i sobretot esmenes algunes d’elles urgents.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Entenc, Sra. Presidenta, que començo la defensa de les
nostres esmenes, veritat? Bé, idò miraré de resumir i agrupar
per temes les 46 esmenes parcials presentades a la secció
número 13, per facilitar un poquet el debat d’aquests
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pressupostos que, per al nostre grup, pensam que són molt poc
ambiciosos. 

La Conselleria d’Educació i Cultura ho té realment difícil
per afrontar les necessitats reals que tenen els ciutadans. Les
necessitats en educació són tan grosses que no ens podem
permetre un pressupost en educació amb tan poc pes. Per això
amb aquestes esmenes que hem presentat mirarem de millorar
uns pressupostos que tenen un arranjament un poc difícil i, de
pas, es podrà demostrar quins són els vertaders compromisos
per afrontar les grans mancances que patim dins el sector
educatiu i que a priori als pressupostos per a l’any 2008 no es
contempla.

Començam per l’educació 0-3 anys. La consellera va
anunciar com a projecte estrella la creació de més places
d’escoletes, però aquest anunci encara avui ha quedat un poc
diluït, poc clar de com el durà endavant. Volem assenyalar la
importància de reforçar el servei que ja estan donant molts
d’ajuntaments de totes les Balears i alguns consells insulars,
com és el cas del Consell Insular d’Eivissa, oferint places a
escoletes públiques. Per això el que és important és sumar
esforços per potenciar el servei que ja donen altres institucions
i no duplicar-los. Per això les esmenes en aquest sentit, de dir
que el Govern balear doti els ajuntaments de Menorca, en
aquest cas, per fer escoletes, o bé la construcció d’una nova
escoleta a Montuïri i una altra a Son Macià, a Manacor.

Les infraestructures educatives va ser una gran aposta de la
passada legislatura, però encara queda molta feina a fer i és un
tema realment preocupant per diverses causes, com són les
elevades ràtios, la gran pressió demogràfica que acompanya un
dèficit històric en infraestructures educatives. És molt
important continuar creant noves places escolars, fer més
centres educatius i mantenir en òptimes condicions els
existents. Per això demanam un compromís ferm per al 2008 i
que es farà el nou institut de secundària de Sant Antoni de
Portmany, o que es construiran noves instalAlacions educatives
a Es Mercadal, o una nova escola a Binissalem, un nou institut
a Algaida, un nou colAlegi públic a Inca, un nou centre
d’educació infantil i primària a Manacor. I com que moltes
vegades els ajuntaments no disposen dels terrenys, proposam
destinar 1 milió d’euros per a l’adquisició de sòl per a noves
instalAlacions educatives.

També és molt important, i així es va fer l’anterior
legislatura, reformar i millorar els centres ja existents. És
importantíssim adaptar-se a la normativa i facilitar l’accés a
totes les persones amb alguna discapacitat física. En aquest
sentit va l’esmena d’eliminar les barreres arquitectòniques.
Però també demanam l’arranjament, per exemple, de la teulada
de l’edifici de l’antiga escola de Valldemossa, o la reforma del
colAlegi públic de Llevant d’Inca.

Altre dels temes cabdals són els nostres estudiants
universitaris o de grau superior; per això demanam una partida
de 100.000 euros per ajudes al transport dels estudiants pitiüsos
i menorquins, ja que a pesar que tenim seus universitàries de la
UIB a les illes de Menorca i d’Eivissa, encara no es poden
estudiar molts dels estudis, no tenen l’oferta universitària que
hi ha a l’illa de Mallorca. Per tant han de sortir per poder
realitzar aquests estudis, la qual cosa suposa un gran esforç

econòmic, no només per a aquests alumnes sinó també per a les
seves famílies, han de sortir a fora a estudiar. Com a nota dir
que el Consell Insular d’Eivissa la passada la legislatura pagava
tres bitllets als estudiants d’Eivissa i Formentera que havien de
sortir fora a estudiar.

Però si ja denunciam que els pressupostos en matèria
d’educació no podran assumir les mancances del sector per al
2008, en matèria de cultura encara és pitjor, perquè com deia
una portaveu del Grup Socialista quan va comparèixer la
consellera d’Educació per presentar els pressupostos, i si em
permet la Sra. Alberdi que m’apropiï de les seves paraules, va
dir que davant la prioritat que té l’educació, la cultura era la
germana pobra de l’educació, però és que pensam nosaltres que
no arriba ni a germana, no?; en aquests pressupostos en tot cas
seria la cosina llunyana de l’educació. De fet la consellera hi va
dedicar molt poc temps, a penes va esmentar més que per
damunt algunes accions que pensava dur a terme, i a la
compareixença de la interpelAlació de la passada setmana
tampoc no ha canviat molt aquesta impressió que té el grup
parlamentari que la cultura no té la importància que ha de tenir
en aquests pressupostos.

Per començar hi ha una esmena d’afectació, que és que se
suprimeixin de la memòria de la secció 13 les referències a la
capacitat de desplaçament normatiu en matèria de cultura i
patrimoni històric; pensam que segurament és una errada, un
error, i que no hi haurà problema per acceptar-la. 

La passada legislatura es va crear l’ESADIB, l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i per suposat, com
que la seu està situada a l’illa de Mallorca, la forma ideal per
fomentar, donar a conèixer aquesta escola i també per arribar
i descentralitzar un poc les prestacions que dóna, es varen
firmar uns convenis amb els consells insulars de les altres illes
perquè pogués arribar una sèrie de cursos, i així dic també que
varen tenir molt d’èxit i pensam que seria una gran iniciativa
destinar recursos perquè es firmassin aquests convenis amb els
consells, perquè com deia varen tenir molt bon resultat i ens
agradaria que es poguessin mantenir.

També falta una partida per a personal de la Casa de
Cultura. Per això demanam que es posin 22.000 euros. No hi ha
partida per rehabilitar i restaurar l’Arxiu del Regne de
Mallorca. 

El manteniment de les escoles de música recau damunt els
ajuntaments, i cada vegada això és un esforç més gran perquè
hi ha molta demanda de persones, d’alAlots que volen estudiar
a les escoles de música perquè també els conservatoris estan
saturats; per tant moltes vegades els ajuntaments no poden
créixer, no poden ampliar aquests serveis perquè es veuen
desbordats i no tenen la capacitat, i moltes vegades són els
consells insulars els que també intenten ajudar. Pensam que és
molt important que el Govern es pugui implicar i per tant que
assumeixi el 33% del cost. 

Però també pensam que un tema cabdal és la transferència
dels capítols 4 i 7 en matèria de cultura, que passi als consells,
ja que són les institucions que estan més a prop dels
ajuntaments i són els que disposen de més instalAlacions i és
una forma de descentralitzar aquest servei. També parlam
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d’instalAlacions, de reforma del teatre d’Inca, de l’antic convent
de Ca ses Monges de Marratxí; és necessari invertir en el
Museu de Mallorca, en la Biblioteca Municipal de Menorca,
així com la construcció i millora de centres culturals i espais
multifuncionals, etcètera; hi ha moltes esmenes concretes que
no passaré a detallar perquè tots els diputats tenen en el seu
poder el que posen aquestes esmenes.

Deixo diverses esmenes en el tinter perquè vull donar una
pinzellada sobre la importància de realitzar estudis per
recuperar el patrimoni nàutic de les Illes Balears, i per
començar proposam una partida de 180.000 euros. També la
nostra llengua és un tema cabdal i la seva difusió a tots els
àmbits, però especialment és important afectar una partida per
destinar-la a l’estudi i a la promoció dels modismes i del lèxic
propi de les Illes Balears en els mitjans de comunicació, però
també per adaptar llibres i material escolar a aquests modismes
i lèxic propis del català de les Illes, tal com recull el nostre
estatut. A més la nostra llengua és un patrimoni únic del nostre
poble.

En definitiva, intentant resumir molt ràpidament i passant
per damunt de moltes esmenes de les 46 que hem presentat, dir
que les que no s’acceptin seguirem la seva defensa en el plenari
la pròxima setmana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Torres. Ara passaríem als torns en
contra o a la fixació de posicions per part dels grups. Sra. Marí,
vol intervenir?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc fer referència a tota
una sèrie d’esmenes del Grup Popular que fan referència..., bé,
les 3792, 94, 96, 93, 95 i 97, que fa referència tot aquest bloc
d’esmenes a les transferències als consells insulars en matèria
de cultura. Per tant repetim una mica els arguments que ja hem
esmentat que s’ha de ser molt escrupolós amb tot el tema de les
transferències de competències i aquests gestos en aquests
moments no són els més apropiats, començar a parlar de
transferències aquí a la comissió de pressupostos.

Un altre grup d’esmenes, la 3821, 59 i 68, que fan
referència al Pla d’escoletes infantils de 0 a 3 anys, òbviament
entenem que dins els pressupostos del Govern, de la
Conselleria d’Educació, ja es preveu la creació de totes
aquestes places escolars i que estan totes ja dins el pla del
2008-2011; per tant ja són partides que estan previstes en
pressupostos.

Després un altre bloc d’esmenes, que fan totes referència a
infraestructures, des de la 3704, 36..., bé, etcètera, vull dir que
fan referència a l’institut de Quartó de Portmany, a les escoles
de Sant Ferran i Sant Francesc de Formentera, bé, i feim un
repàs aquí de la geografia de les Illes, òbviament sabem i
entenem que aquestes despeses de l’IBISEC bàsicament ja
varen quedar totes esmentades i recollides també en
pressupostos, no totes, òbviament, dins els pressupostos del

2008, però sí que estan dins el pla de creació de noves places
escolars, de noves escoles de primària i de secundària que la
conselleria té previst durant aquesta legislatura i que, per tant,
també les que es comencen durant el 2008 ja apareixen en
pressupostos, i en concret la que fa referència a l’institut de
Quartó de Portmany, no entenem tampoc l’esmena perquè
l’institut de Quartó de Portmany ja és un institut que té les
seves partides i que està en marxa. 

Després finalment també es fa referència a un bloc de tres
esmenes, que són la 3708, 3833 i 3709, amb les seves partides
corresponents; la 3709 és aquesta que fa referència a la
promoció de modismes i lèxic propi de les Illes Balears en els
mitjans de comunicació; jo sí que demanaria que aquestes
esmenes es retirassin perquè a més pens que són quasi com una
burla a allò que és la Universitat de les Illes Balears, a tots els
assessors lingüístics i a tots els filòlegs d’aquestes illes, que
treballen i que han treballat en temes d’assessorament
lingüístic. Tots sabem que normalitzar una llengua no passa per
l’estudi de la seva dialectologia; entenem que la dialectologia
és una ciència molt important, però no és precisament la
dialectologia la ciència que més afavoreix l’ús d’una llengua,
l’ús d’una llengua s’afavoreix amb la seva promoció social, és
a dir, en el carrer, en els mitjans de comunicació, en el lleure,
etc. Per tant no entenem la presència d’aquestes esmenes.
Òbviament no fa falta dir que hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina, Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina anunciam el nostre vot negatiu a les
esmenes presentades. Reproduïm l’argument de les
transferències de competències en relació als consells insulars:
mentre aquesta transferència no s’hagi acordada i s’hagi
pactada consideram que evidentment s’ha de fer la previsió
pressupostària de la despesa i que no s’ha de fer la
transferència via pressupostos, sinó via la negociació
estatutàriament prevista. 

En relació als equipaments, evidentment compartim la
situació i el diagnòstic de les mancances en equipaments i en
infraestructures educatives que hi ha a les Illes Balears. És vera
que s’ha de fer un gran esforç inversor, és un esforç que es ve
fent i que s’ha de continuar fent i que s’ha d’accentuar, la
mateixa consellera a la presentació dels pressupostos ja va
anunciar que hi hauria un pla d’inversió plurianual de 40
milions d’euros que no estava previst, però que se cercarien
sistemes de finançament, com es varen cercar la legislatura
passada per executar determinats centres i determinats instituts
que no tenien la partida pressupostària prevista. Per tant
aquestes infraestructures i aquests equipaments hi ha el
compromís de la conselleria d’executar-los, si bé a través
d’aquest pla plurianual de 40 milions d’euros que se’ns va
anunciar.
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Finalment també rebutjar les esmenes en relació a la
normalització lingüística. És evident que aquest govern
inverteix i té una previsió molt superior a la del govern anterior
en relació a la defensa i promoció de la llengua pròpia de les
Illes Balears, i és evident que l’esforç ha de ser en l’ús i la
utilització d’aquesta llengua amb el seu prestigi, i no centrar-
nos únicament i exclusiva, o d’una manera molt accentuada, en
el tema de les modalitats o els dialectes, que no és el tema
primordial en relació a la defensa de la llengua. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar coincidint en el
fet que és difícil afrontar tots els reptes de l’educació i la
cultura del país amb aquests pressupostos, un poquet menys
que amb els pressupostos anteriors que tenia el Partit Popular;
el que pretendre que movent partides d’una banda a l’altra del
mateix número s’arreglen els problemes globals crec que és
complicat, jo procuraria tenir més ingressos, i per ventura, per
ventura, començar a pensar que quan va venir la transferència
amb el Partit Popular va venir mal dotada, i per ventura
començar a pensar que el sistema de finançament de la (...)
estava mal dotada, i per ventura començar a pensar que
realment el nivell de riquesa que tenim a les Illes Balears no
consona amb el que poden gastar les administracions públiques
amb els drets que tenen els nostres ciutadans en educació i
cultura. Tot això amb un mea culpa del Partit Popular per
ventura començaríem a poder intentar canviar-ho. Pretendre
senzillament que facem xicle amb els pressupostos que pot
gestionar aquest país em pareix bastant còmic, per no dir tràgic.

Per tant des d’aquesta coincidència i intentant moure’ns
amb els que tenim, i crec que sí que s’ha fet un esforç dins els
marges que tenim per donar la importància que tenen
l’educació i la cultura del país, nosaltres també ens sumam al
rebuig a les esmenes, algunes de les quals compartim-les, però
que senzillament o ja s’estan duent a terme, i algun gest per
ventura podria quedar per dur per a més endavant, per
demostrar aquesta coincidència, però que realment tant en
espais d’escoles de música, d’escoles 0-3 amb el pla que hi ha
2008-2011, cursos de teatre, inversions -pens en el museu, en
les barreres arquitectòniques-, estan previstes als pressupostos,
o les ajudes als desplaçaments, que si no es fa una afectació o
un traspàs com el que es planteja, malgrat no anirem a encalçar
exactament quines són les baixes, però al final del que es tracta
és que aquests reptes surtin endavant.

En el cas de les adquisicions, o els equipaments,
distingiríem alguns casos. Hi ha, per exemple, els de titularitat
estatal, que dins la mateixa mecànica que ja apuntàvem del
dèficit d’inversió de l’Estat jo crec que hauríem de fer front
comú per garantir que l’Estat gasti en els seus propis immobles;
en aquest cas, ja que s’ha reservat, Constitució en mà, l’Arxiu
del Regne i els museus de titularitat indelegable, com a mínim
la seva propietat, jo crec que hem de fer un front comú perquè

hi gasti. Ja arribar a ser nosaltres els que haguem de comprar i
adquirir aquests immobles que es queda l’Estat senzillament
per regulació constitucional em pareix que no és la fórmula més
adequada. Per tant en el cas dels museus de titularitat estatal i
aconseguir que també l’Arxiu del Regne de Mallorca el
rehabiliti, s’hi afronti el ministeri, que és la feina que jo crec
que està molt avançada en aquest sentit actualment, crec que és
la positiva.

D’altres són tasques molt municipals. Jo crec que aquest
tema del milió d’euros perquè s’adquireixin terrenys que la
immensa majoria dels ajuntaments han hagut d’aportar perquè
és la seva fórmula, després crear un mal comparatiu que
determinats solars els adquireixi la comunitat, em pareix que
ens estam ficant en uns terrenys molt pantanosos, i en el qual
cas sí que constatam una cosa: en aquests anys a les Illes
Balears s’ha crescut una barbaritat, s’han donat 10%, 15%
d’aprofitaments mitjos en moltíssims de solars, i el que no hi ha
hagut ha estat capacitat -cadascú haurà de fer el mea culpa en
la mesura que li convengui- de deixar aquests solars i aquests
equipaments per després entregar-los com a dotacions
educacions, com a dotacions sanitàries..., moltes vegades
traslladant solars d’una banda a l’altra sempre a les foranes, i
jo crec que d’això tothom n’hauria de fer una reflexió. En
aquests no tenir solars públics dins els ajuntaments amb totes
les cessions que s’han produït a moltíssims ajuntaments, alguns
serà que no, s’haurà d’estudiar, però moltíssims ajuntaments, i
ara arribar l’Administració i adquirir-los quan als altres els ha
donat l’ajuntament, crec que amb les mancances que coincidim
que tenim no és el més adequat.

Sí amb els equipaments. Jo crec que tant Montuïri, Son
Macià, aquestes escoletes són necessàries i s’ha d’intentar
cercar el camí. Sant Antoni de Portmany, l’institut, jo crec que
ja està en el plurianual; Es Mercadal és necessari; Binissalem
estam completament compromesos que es dugui a terme; no en
parlem Son Amonda a Inca, que senzillament ja està,
maldament estigui dins una zona de reserva d’un viari i per tant
és una edificació ubicada ilAlegalment, però està en marxa ja
aquest projecte. També l’escola de Llevant, i per tant,
maldament ja hi siguin, anem a cercar una fórmula per veure si
poguéssim establir algun camí de coincidència.

En canvi..., bé, també el Museu de Formentera s’ha de dur
a terme, com el Museu de l’Educació, que ja existeix a Inca
però que hi ha d’haver alguna reforma. Per ventura el fet que
quan el Govern va aportar tants de doblers per fer una escoleta
dins el mateix quarter General Luque i després l’ajuntament ho
va destinar a una altra cosa, sempre crea dificultats, però crec
que al Museu de l’Educació se li ha de donar l’empenta i ha de
ser evidentment de titularitat autonòmica.

Els casals de cultura municipals torna a ser un altre terreny
ja més dins la frontera. Clar, vostè ens diu Inca i Marratxí,
llavors una sèrie d’adquisicions, que això o es fa una
convocatòria molt més clara i neta, com no és tan clar que els
casals de cultura siguin competència o hagin de ser directament
assumits per la Conselleria de Cultura.
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En el cas del teatre Principal d’Inca, per exemple, és un cas
que, com que m’interessa especialment, m’agrada molt que
presentin aquesta esmena, però comprendrà que en aquest
moment el Govern balear i el Consell de Mallorca estan
aportant més doblers que l’Ajuntament d’Inca per restaurar el
seu propi teatre. Jo crec que això, no ho sé, sorprèn, sorprèn. Jo
estic amb el teatre Principal d’Inca, crec que tots els grups hem
d’aportar les aportacions necessàries perquè hi hagi un teatre a
la ciutat d’Inca de caràcter comarcal, és absurd que ara no
tengui absolutament cap lloc d’arts escèniques en aquest
moment quan tots els pobles del voltant en tenen, però també
comprendrà que crec que hi ha hagut una manca d’interès per
part de qui ha estar al davant al respecte i no pretendre que tot
li ho donin resolt.

Del tema de les transferències als consells també repetir i
reiterar els arguments. S’han de fer aquestes transferències, ho
compartim, i com a gest polític comprenem l’esmena però no
la manera d’arreglar-ho. Dia 1 de gener s’ha de continuar
tramitant, hi ha d’haver unes transferències fetes avant la lettre,
i evidentment tot d’una que estigui madures s’aportaran les
modificacions que calen. Les saludam com a estamenejada
política, però no els podem donar suport perquè no és així com
es fan les coses.

Hi ha també esmenes en patrimoni, en biblioteques, en
rehabilitacions que poc consonen, i que maldament ara podríem
entrar en el contingut del que es proposa, perquè ho podríem
dur a una altra seu sistemàtica, creim senzillament que no
s’escau ara entrar-hi perquè no correspon a la Conselleria
d’Educació afrontar-ho. I també hi uns elements que són molt
propis dels consells; amb independència que es doni ja o no
aquest augment de la transferència respectem la que ja tenen,
per exemple en matèria de biblioteques. Crec que malgrat hi
hagi deu convenis i hi pugui haver un suport de l’Administració
autonòmica, quan es demostra que realment no es fa cap greuge
a cada una de les Illes sinó que es fa una cosa que té sentit,
d’entrada crec que allò normal serà respectar la titularitat de
cada competència i per tant a alguns d’aquests punts no els
podem donar suport.

Ens ha agradat la de patrimoni nàutic, però jo crec que és
molt més interessant fer-ho tal com està plantejat dins un museu
de la mar, tant si és a nivell insular com si és amb el suport,
com un consorci de totes les administracions, i creim que és el
museu el que ha de fer aquest tipus d’iniciatives en comptes de
fer-se des d’estudis externs.

Bé, ja la reflexió sobre normalització lingüística, sobre els
problemes..., o el nostre patrimoni únic que tenim amb la nostra
llengua comuna, simple, hagi de ser amb una esmena dels
modismes, ja no dialecte, els modismes, com si l’estàndard no
inclogués sempre els modismes perquè és una manera única
d’entendre una llengua, no hi ha cap llengua en el món que la
seva manera de potenciar-la no tengui també en compte les
modalitats, no tengui també en compte els distints estàndards
composicionals en cada recurs, sinó (...) insistir com el gran
problema de la normalització lingüística del país, jo crec que és
ja un tic del Partit Popular que, francament, la nostra impressió
és senzillament que en comptes de dir directament que
considera que la llengua és una llengua casolana, que s’ha de
parlar dins la casa i les rondalles a la vorera de la xemeneia,

així mateix ha assumit un llenguatge més modern del que és
una llengua però al final tanmateix es refugia en el fet que una
llengua de cultura i una llengua oficial important és el castellà,
mai cap esmena en el sentit de modismes castellans, mai en cap
sentit de la riquesa lingüística dels dialectes en castellà enlloc,
però en canvi sí l’obsessió de treure aquests tics que em
pareixen gairebé de mal gust dins els problemes i dins els grans
reptes que té la normalització de la llengua catalana a les Illes
Balears. Per tant evidentment tampoc no li donarem suport.

Una que sí hi podria haver una entesa, i jo crec que han
demostrat o han detectat un error lingüístic dins la memòria
quan es parlava, em pareix que era la 480, del desplegament...,
que una de les competències del Govern ha de ser el
desplaçament normatiu; és evident que és un error, vostès l’han
detectat jo crec que molt correctament; el que crec que és
inqüestionable és que el desplegament normatiu sí que és
competència. Per tant crec que més que supressió del que es
tractaria és d’un canvi de paraula; jo no sé si la manera és avui
mateix fer la transacció, però realment l’errada lingüística sí
que s’ha de corregir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Podria repetir aquesta esmena
a què feia referència, per si després dóna lloc a cap transacció?
Més que res perquè a la mesa ho tinguem clar.

(Intervenció inaudible)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

L’esmena 3823, número d’esmena de grup 410.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam la paraula a la Sra. Rita, pel Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria fer un
comentari sobre les referències de la representant del Grup
Popular sobre que aquest és un pressupost poc ambiciós. Jo
voldria fer notori, en canvi, el fort augment pressupostari que
ha fet la Conselleria d’Educació i Cultura per a l’any 2008, que
s’ha incrementat en un 15,39%, és a dir, que hem passat d’uns
700 milions de pessetes, més de 694.000, s’ha passat a
801.000. En canvi l’augment entre el pressupost del 2006 i
2007 va ser de 41 milions d’euros, mentre que entre 2007 i
2008 és de gairebé 107 milions. Amb açò ja queda demostrat,
per tant, l’interès de l’actual govern per l’educació i la cultura
dels nostres ciutadans i ciutadanes, considerades com a eines
imprescindibles de progrés de les nostres illes i les millors
inversions per al futur de la nostra comunitat.
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Bé, estudiades, per tant, les més de 50 esmenes presentades
pel Grup del Partit Popular i pel Grup Parlamentari-AIPF,
consideram que, malgrat poden vostès també compartir aquest
interès nostre per aquestes matèries, el seu model no és el
nostre model, com passaré a reflectir.

Començarem per les esmenes presentades pel diputat
d’AIPF, les registrades amb el  núm. 3369 i 3365 del
pressupost de l’IBISEC, que proposa, la primera, un nou
colAlegi per a Sant Ferran de Formentera, serà desestimada
perquè, malgrat s’inclou en el pla d’actuacions de l’institut,
s’està pendent de l’aportació dels terrenys per part de
l’ajuntament; i la segona, que proposa ampliació de tres noves
aules al ColAlegi Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc, serà
també desestimada perquè hi ha altres prioritats previstes per
a l’any 2008 en aquesta mateixa illa, com són el ColAlegi Públic
del Pilar o el de Sant Ferran de Ses Roques.

Aquest diputat també ha presentat l’esmena 3364, al
programa 455C, de promoció de la cultura, destinada a la
construcció del Museu de Formentera, la qual també serà
rebutjada perquè ha de ser la Fundació Museu i Centre de
Cultura, una volta desembussada ja, qui s’ocuparà de posar en
marxa aquesta iniciativa.

Finalment, l’esmena 3402, d’afectació al programa 421C,
planificació educativa, referida al suport del Conservatori de
Música de Formentera, és rebutjada perquè els pressuposts ja
contemplen aquest suport.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Popular, les
d’afectació al pressupost de l’IBISEC, relatives a construcció,
ampliació o reforma de centres educatius, RGE núm. 3536,
d’es Mercadal, o 3836, 3768, seran rebutjades perquè dins el
pla de la conselleria, precisament del 2008-2011, ja estan
previstes aquestes instalAlacions educatives. I la 3753, de
l’Institut d’Algaida, perquè el mapa escolar actual no el
contempla, encara que sí contempla una ampliació i reforma del
ColAlegi Públic Pare Nou per al 2009.

La 3832, la qual proposa arranjar les teulades de l’antiga
escola de Valldemossa, es desestima perquè l’edifici és de
propietat municipal i ja no s’utilitza per part de la conselleria
com a edifici educatiu.

La 3768, escoleta Pere Garau, a Son Macià, a Manacor,
s’ha de rebutjar perquè ja està previst en el Pla d’escoletes
2008-2011. El mateix passa amb la 3769 del Centre Infantil i
Primària de Manacor que es troba a l’espera dels terrenys
municipals, i amb la 3754, la qual proposa un nou colAlegi
públic a Inca, perquè actualment ja està en construcció una
nova escola, la de Son Amonda.

La 3779, proposa l’afectació d’1 milió d’euros per a
l’adquisició de sòl per a noves instalAlacions educatives, com ja
s’ha dit per aquí; efectivament, s’ha de rebutjar perquè no
correspon a la conselleria l’educació i adquisició de sòl, sinó
als ajuntaments, com molt bé ha dit el representant del BLOC.

Les esmenes d’addició al programa 421A, que són la 3759,
que proposa una nova escoleta a Montuïri; 3821, de dotació
dels ajuntaments de Menorca per a escoles de 0 a 3 anys, s’han

de rebutjar perquè ja està previst a la conselleria en el seu Pla
d’escoletes del 2008-2011, i és potestat, precisament, del
Govern prioritzar les seves inversions en el temps.

Es presenta una esmena d’addició, perdonau, aquesta la
deixaré per al final.

Quant al programa 421F, de política universitària, que té
dues esmenes d’addició, la 3702, que proposa ajudes al
transport d’estudiants universitaris d’Eivissa i Formentera i
Menorca, s’ha de desestimar perquè ja existeix precisament una
partida important en el pressupost actual, bastant ampliada
efectivament respecte del pressupost anterior. I la 3705, per
subvencionar el Centre Educatiu de Persones Adultes, no pot
proposar restar una partida del centre de cost 201 d’aquest
programa 455A, el qual ja té les partides compromeses amb
objectius determinats, per la qual cosa també és rebutjada.

Quant a les de cultura, les esmenes al programa 455A són
la 3780, de no reduir-se just la creativitat cultural, que se
sustenta en una (...) d’altres conceptes, que serà rebutjada
igualment que la 3781, 3782, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 i
3797, així com la 3822 i 3824, totes elles són relatives als
museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal; unes
plantegen la transferència de partides als consells insulars i
seran rebutjades per no ser actualment competència de la
conselleria realitzar-les i estar pendent de la resolució que va
ser en el debat de la comunitat, de transferència als consells
insulars. A més, les relatives també a inversions, són
competència del Ministeri de Cultura, igualment que
l’adquisició de béns immobles, encara que no sé si es tracta
d’un error i es volia fer referència a béns mobles, no ho sé.

Bé, quant a l’esmena d’addició 3707, es desestima perquè
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera no pot ser subvencionada
si no és a partir d’una convocatòria pública d’ajuts, com mana
la Llei de subvencions.

Les esmenes 3710, 3711, 3712, 3713, 3747, 3748, 3749,
3755, 3756 i 3762, les quals tracten de diverses inversions en
equipaments culturals municipals, es desestimen perquè o no
són competència de la Conselleria d’Educació i Cultura o de la
Direcció General de Cultura, tal com es pretén.

La 3783, relativa al personal de la Casa de Cultura de
Palma, es rebutja perquè està contemplada ja en el capítol 1 de
l’Arxiu del Regne de Mallorca. Aquest és el mateix argument
per rebutjar l’esmena 3812, per sufragar una part del
manteniment de les escoles municipals de música i dansa. I la
3703, per a l’organització de cursos de teatre a Menorca,
Eivissa i Formentera, a través de la Fundació CEDIB.

I ens queden les relatives a la Direcció General de Política
Lingüística del programa 455B, de les quals la 3708, 3709 i
3833, que són d’afectació i tracten sobre donar a conèixer els
modismes propis de cada illa, es desestimen perquè la que fa
referència a donar a conèixer l’anglicisme de Menorca no es
preveu entre les funcions d’aquesta direcció general que
s’ocupa de la normalització de la llengua catalana. I a més, el
subconcepte que es demana, de donar d’alta la partida,
correspon a dietes, locomocions i trasllats, cosa estranya. I
promocionar els modismes amb els mitjans de comunicació es
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fa des de partides destinades a subvencions a mitjans de
comunicació. I adaptar els llibres i material escolar als
modismes propis de cada illa, a més que l’àmbit escolar no
correspon a aquesta direcció general, el modisme i el lèxic
dialectal finalment ja apareixen en els llibres de text de
vegades, per tant queden també rebutjades.

He deixat per al final les esmenes 3752 i 3704 i 3810,
perquè, encara que ara les rebutgem probablement hi farem
alguna transacció en el Ple, però les deixam ara per a aquesta
discussió.

I la 3823, com ha comentat també el representant del
BLOC, nosaltres també hi proposam fer una transacció i no dir
que s’elimina la paraula desplaçament, sinó posar que se
substitueix la paraula “desplaçament” per “desplegament”,
perquè, efectivament, és un error de transcripció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Així entenem que la 3752, 3810 i 3704
s’haurien de votar separadament, o ara es rebutgen i després
farien una transacció?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, ara es rebutgen i ens reservam la possibilitat després de
transaccionar en el Ple, però, en principi, queden rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per torn de rèplica, Sra. Torres, li correspon la
paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc
vull agrair el to constructiu dels distints portaveus dels grups
parlamentaris, però lamentam que no suportin les nostres
esmenes. Anunciar que no retirarem cap esmena, pensam que
mantindrem aquestes esmenes en plenari, perquè volem un
compromís ferm per part de la Conselleria d’Educació i
Cultura. Això de dir que ho faran o que els agrada i votar en
contra, doncs a nosaltres no ens pareix suficient. També diuen
que tot està previst, però tampoc nosaltres no veim les partides
ni els diners amb els quals es farà, per això nosaltres presentam
aquestes esmenes, per tenir un compromís en ferm que es duran
a terme aquestes infraestructures o aquestes accions en matèria
d’educació i cultura.

Respecte de la transacció que m’han anunciat per part del
Grup Socialista i també del portaveu Sr. Alorda, doncs, si no ho
he entès malament, em demanen canviar una paraula i on posa
“suprimir” és “canviar”, no sé si ho he entès bé; però si fos
aquest el cas, nosaltres el que volem és suprimir on diu “o
desplegament o desplaçament normatiu”, perquè pensam que
entra en les competències directes que estan transferides als
consells insulars. Per tant, si és aquest el cas, nosaltres no
acceptaríem aquesta transacció, si només és canviar la paraula
talment com està en el text de la nostra esmena, dir

“desplegament” i no “desplaçament”, que això és una errada,
doncs sí; però la paraula “suprimir”, o sigui seria una qüestió
de suprimir, és una qüestió de fons més que de forma.

I per la meva part també, com que no ho havia dit a la meva
primera intervenció, anunciar que donarem suport a les
propostes, les esmenes del Grup AIPF.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Torn de contrarèplica. Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en tot cas, crec que ha faltat
una precisió dins la resposta, és que ja no els pareix suficient
dir que ja s’està fent, perquè clar, com que ha estat un argument
clàssic del Partit Popular durant tants d’anys en tot cas és que
hi ha hagut una evolució del Partit Popular en la qual ara troba
que aquest argument no és suficient, perquè, si vostè repassa la
història de les comissions d’Hisenda es trobarà que és
l’argument per antonomàsia, per tant em pareix bé, un canvi
d’opinió sempre es pot produir però em pareix honest dir-ho:
hi ha hagut un canvi d’opinió en el Grup Popular i ara aquest
argument ja no sembla suficient.

Després, jo sí que aprofitaria, si els portaveus no hi tenen
inconvenient, com a mínim per intentar resoldre, ja que l’hem
detectada, gràcies a aquesta esmena, la imprecisió de la paraula
“desplegament”, que sí es resolgui, bàsicament per qüestions
estètiques, és a dir, no transaccionar, si no vol transaccionar la
diputada perquè vol mantenir aquesta esmena, però si per
unanimitat poguéssim fer aquesta millora in voce, si no supòs
que els serveis de la cambra, quan els autoritzem al final perquè
ho facin, ho podrien, però ja que ho hem detectat ara crec que
seria bo fer aquest canvi de paraula, sense haver d’eliminar la
seva esmena, ja que creuen que l’han de mantenir.

Nosaltres, jo no hi havia entrat perquè em pensava que just
era això, però entenem que sí que hi ha una certa tasca en el
desplegament normatiu, sobretot, per exemple, presentació de
lleis o d’iniciatives legislatives, fins i tot a nivell de coordinació
normatiu, perquè el reglament de museus, el reglament de
biblioteques, molts de reglaments, encara que cada consell
pagui el seu ens pareix raonable que una de les funcions que
dugui a terme el govern, mantengui aquest tipus d’actuació i,
per tant, no ens repugna en absolut, ho trobam normal, més
encara enguany que encara no estan transferides, aquesta
previsió, com a una de les tasques que durà a terme la
conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Cristina Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, jo volia fer un comentari a la representant del Partit
Popular quan diu que, efectivament, nosaltres deim que moltes
de les escoles previstes ja estaven previstes en els pressuposts
o obres o millores; però no és només això, és que, com he dit
abans, és potestat del govern, potestat no, obligació del govern
és planificar i prioritzar, i és cert que hi ha coses previstes, però
coses previstes tal vegada per al 2008, però sí per al 2009 o per
al 2010, perquè aquí s’ha fet un Pla d’escoletes i s’ha fet un Pla
d’obres d’escoles i de millora de les escoles que ocupa tota la
legislatura i per tant s’ha de prioritzar i s’ha de planificar,
perquè és la manera de governar.

Quant a l’esmena del desplegament normatiu, nosaltres
pensam que també és potestat del govern desplegar
normativament les lleis, encara que efectivament l’Estatut
també dóna aquesta possibilitat als consells insulars. Per tant,
nosaltres rebutjaríem aquesta esmena, la qual no és possible
transaccionar.

I res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així, acabat el debat, passaríem a la
votació. M’indicava la lletrada que l’esmena 3823 no s’ha
pogut transaccionar, però s’entén que hi ha una paraula que es
canviaria, per unanimitat, Sra. Torres, si ho vol indicar
clarament.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, completament d’acord amb el Sr. Alorda, sí, s’acceptaria
aquest canvi de paraula “desplaçament” per “desplegament”,
mantenint el sentit de l’esmena tal com ha manifestat el Sr.
Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, podria anunciar exactament com quedarà, perquè
quedi enregistrada, tal com quedarà.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Si no ho he entès malament, seria suprimir a tot el text de la
memòria de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, les
referències a la capacitat de “desplegament” -aquest seria el
canvi- normatiu del Govern balear en matèria de cultura i
patrimoni històric.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquest és el text final que ens ha llegit que hauria de
quedar, molt bé. Per tant, en principi, no fa falta fer cap votació
en referència amb aquest fet, es manté l’esmena amb aquest
text, per tant fa falta que l’esmena aquesta es voti per separat?
No.

Molt bé, per tant, idò, passam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Secretària. Passaríem a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat aquest debat  núm. 5, començaríem
el debat  núm. 6, si tots els portaveus i diputats hi estan
d’acord, és el darrer que estava previst per avui de matí, relatiu
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, amb les
seccions i entitats afins.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió per dur a terme el debat  núm. 6, de
totalitat i de globalitat, a la secció 14, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació amb les seccions i entitats afins.

El Grup Parlamentari Mixt-AIPF ha presentat esmenes
parcials a aquesta conselleria, secció 14, al programa 521A,
ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, RGE núm. 3366. A Baleares Innovación
Telemática, SA, RGE núm. 3399 i 3400.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat esmenes a la
totalitat, a la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, RGE núm. 3470. A Parc Bit Desenvolupament, SA,
RGE núm. 3471. A CAIB Patrimoni, SA, RGE núm. 3472. I a
Baleares Innovación Telemática, SA, RGE núm. 3473.

També ha presentat esmenes parcials al programa 521A, de
la secció 14, ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, RGE núm. 3475, 3479 i 3480.

Al programa 521B, gestió de sistemes i tecnologies de la
informació, esmena RGE núm. 3485.

Al programa 541A, recerca i desenvolupament tecnològic,
esmenes RGE núm. 3474, 3481, 3482 i 3483.
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I al programa 542A, innovació tecnològica, esmenes RGE
núm. 3486, 3476, 3477 i 3484.

A la secció 05, Consell Econòmic i Social, hi ha una
esmena al programa 111D, assessorament en matèria social,
econòmica i laboral, RGE núm. 3478.

Passam ara a la defensa conjunta de totes les esmenes per
part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Són tres esmenes de caire molt
tecnològic, diria jo, perquè fan referència sobretot les tres a
noves tecnologies o a tecnologies que ja no són tan noves i que
actualment ja estan a l’ordre del dia pràcticament. La primera
fa referència a la cobertura wi-fi; el conseller quan va ser aquí
i els directors generals, amb manifestacions posteriors als
diaris, varen dir que qualsevol ajuntament que ho demanàs se’l
podria ajudar per dotar de cobertura wi-fi tot el municipi, per
tant vaig recollir el guant i vaig proposar que a l’illa de
Formentera, un territori accessible per a aquesta tecnologia i
fàcil d’implantar quant a infraestructura, es promogués dotar de
cobertura wi-fi tota l’illa i el pressupost crec que és bastant
acceptable, bastant assequible per a una conselleria del Govern
balear.

També una altra esmena, la 3399, fa referència al programa
Formentera Digital. Com tots sabem, hi ha dos municipis a
Balears, que són Calvià i Formentera, on es va implantar un
sistema digital, no només quant a ordinadors d’ús diari, d’ús
quotidià, sinó que incloïa altres àmbits, com l’educació, el
turisme o la teleadministració i, tant a Calvià com a Formentera
estan donant passes importants en aquest aspecte, s’estan dotant
de sucursals telemàtiques els ajuntaments, s’estan dotant de
portals turístics amb reserves i propaganda turística del
municipi i també a nivell educatiu s’estan donant passes
importants quant a educació, via pissarres magnètiques o
pissarres, perdó, telemàtiques, per poder accedir a altres ciutats
i fer classes no presencials. Crec que és important aquest
aspecte i que es potenciï, el pressupost també és assequible per
completar d’una vegada per totes aquest programa Formentera
Digital i si hi ha qualque cosa que surti nova també implantar-
la.

I quant a la tercera esmena, la 3400, fa referència a un
programa que va ser pioner a les Illes Balears i que és avançar
l’apagament analògic i entrar a l’era digital quant a televisió i
d’altres possibles mitjans de comunicació que es puguin
implantar; estic parlant també de l’antenització digital a
Formentera. Es va fer una primera versió quant a subvencions
i que es pagava el cent per cent de l’antenització digital, només
havia de comprar l’usuari el decodificador; per tant, la meva
esmena va en el sentit d’acabar de completar l’illa per fer que
aquesta antenització digital cobreixi el cent per cent de l’illa de
Formentera i per tant ens avancem a l’apagament analògic i
instaurem ja l’era digital amb un parell d’anys d’avançament.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
esmenes a la totalitat presentades a les empreses públiques i a
la conselleria en si, doncs les defensarem, deixarem el debat
per al plenari.

Dir que donarem suport a les esmenes que presenta el Grup
Mixt, per part d’AIPF, a les tres esmenes.

I ja passant a les esmenes parcials que hem presentat a
aquesta conselleria, a aquesta secció, doncs dir que són unes
esmenes que bàsicament són per incrementar o per millorar,
millor dit, el pressupost d’aquesta conselleria. Creim que en
matèria de noves tecnologies, telecomunicacions i innovació,
doncs creim que l’esforç que s’havia anat fent era important,
sabem que mai no és suficient i creim que, si bé els pressuposts
de cara a enguany mantenen fins i tot la línia d’anys anteriors
o són semblants, creim que també la incidència en matèria de
tecnologia i noves comunicacions, com a innovació, doncs
creim que és important i per açò presentam una sèrie d’esmenes
que aniré dient d’una manera molt ràpida perquè en quedi
constància al Diari de Sessions.

Una, que és la 3475, per incrementar els recursos destinats
als ajuntaments en matèria de tecnologies i noves
comunicacions.

L’esmena 3479 de la retirada de les antenes de
telecomunicació a El Toro a Menorca, per instalAlar una antena
única.

L’esmena 3480, per millorar l’accés a Internet a zones que
podríem dir zones fosques, bé siguin rurals o que no hi tenguin
accés.

L’esmena 3485, incrementar la dotació per a la implantació
de software lliure.

L’esmena 3474, incrementar beques d’investigació.

L’esmena 3481, dur a terme la Fira de la Ciència a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa anualment i no de la manera en
què es fa que no es feia a les tres illes.

També l’esmena 3482, incrementar la dotació per contractar
més personal investigador.

L’esmena 3483 per ampliar la convocatòria de beques
producturals.

L’esmena 3486, una major dotació a la universitat, a la
UIB, ja que creim que ha de ser un dels impulsors en tot aquest
tema.
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L’esmena 3476, referent a incrementar recursos en matèria
de recerca i innovació tecnològica als consells insulars per
800.000 euros.

L’esmena 3477, destinar més recursos en matèria de recerca
i innovació a les administracions.

L’esmena 3484, incrementar les ajudes a les PIME per a
inversions i innovació, creim que això és un factor molt
important i moltes vegades tenen moltes pegues les empreses,
sobretot les petites i mitjanes, per poder innovar i, sense cap
dubte, necessiten l’ajuda de els administracions.

I la darrera esmena que presenta, la 3478, fa referència a
incrementar la dotació al CES en 50.000 euros.

Aquestes són les esmenes que presentam a aquesta
conselleria, a la secció 14, per tal de millorar els pressuposts,
i van en una línia clarament constructiva per millorar -torn a
repetir- els pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Per fixar posicions, per part
d’Eivissa pel Canvi, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les quatre primeres
esmenes que presenta el Grup Popular, també esmenes a la
totalitat, ens reservarem pel debat al plenari. Així i tot pensam
que el pressupost en general és un pressupost que augmenta i
que, per tant, millora respecte del pressupost del 2007.
Entenem que, a més, la majoria del pressupost, l’augment
d’aquest pressupost d’enguany precisament va destinat a allò
que és la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació,
àrea en què també precisament s’hi han concentrat la majoria
de les esmenes parcials del Grup Popular. Òbviament no és el
pressupost que desitjaríem i possiblement tampoc no és el més
adequat, però en principi pensam que és el pressupost que ha
de respondre a aquests interessos del 2008. Així i tot, no
deixam de desitjar que els esforços que ha començat a fer
aquest govern en la millora del nostre finançament tiri
endavant.

Quant a les esmenes parcials del Grup d’AIPF, comentar la
3366 i que fa referència a la cobertura wi-fi a l’illa de
Formentera, el programa d’extensió de banda ampla a les zones
rurals i aïllades ja preveu en el projecte que fa referència a les
Illes Balears. És a dir, ja se preveu en el conjunt de les Illes
Balears el desplegament de totes les infraestructures
necessàries per al 2008.

Així mateix la 3399, també del Grup AIPF, que fa
referència a la televisió digital. També òbviament dir que ja es
té en compte que dia 3 d’abril del 2010 hi haurà aquest
tancament analògic de la televisió. Per tant, el Govern també en
el conjunt de les Illes Balears, no només per a Formentera,
també està estudiant la totalitat d’aquest projecte perquè
aquesta televisió digital arribi i afecti tots els habitants de les

illes. També en el projecte en el qual ja es destinaran tots els
recursos econòmics que es creguin convenients.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina el Sr.
Melià intervé.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup parlamentari
anunciar el vot negatiu a les esmenes presentades. Consideram
que aquest departament fa un gran esforç en matèria de noves
tecnologies. Evidentment mai no n’hi ha prou, com ja ha dit el
portaveu popular, però és evident que hi ha un increment
d’aproximadament un 28% en aquesta àrea. Per tant, ja hi ha un
esforç molt important i pertorbaríem les xifres els canvis que es
presenten via esmena. Per tant, el nostre grup donarà suport al
pressupost presentat per la conselleria i rebutjarà les esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que aquest pic els esmenants
no han començat en la primera consideració que aquests
pressuposts no són suficients per a les necessitats de recerca,
innovació que té el país, ja avanç que i ho afront directament,
que evidentment amb l’estratègia europea de cara a tenir prou
despesa en recerca i innovació, coincidim que els objectius
haurien de ser més ambiciosos. Però això no pot llevar en
absolut el mèrit d’haver incrementat pràcticament en un 30% la
quantitat que tenia l’anterior pressupost en aquesta matèria,
crec que ha estat la més rellevant en les esmenes que s’han
presentat i en la qual, evidentment, hi ha d’haver un compromís
de continuar-hi pujant. Si l’anterior conseller considerava que
ja s’havia fet, ho diré vulgarment, un ou de dos vermells amb
l’aportació que s’havia fet l’any 2007, segur que estarà ara molt
satisfet de veure que aquell avanç tan important que ell
considerava, s’hagi pogut incrementar en un 30% en aquest
primer pressupost del canvi de Govern.

Per tant, nosaltres creim que els objectius que es plantegen
de millora de comunicabilitat i sobretot per entrar de ple dins
l’era digital són plenament compatibles, però creim que no
estan o ben plantejats, o quedar de la manera com es mouen les
partides, no millora respecte de com afrontar aquest mateix
objectiu que planteja la conselleria. Per tant, tot i compartir
l’ambició i els motius que duen a presentar aquestes esmenes,
no podem votar-les perquè creim que encara empitjoraria la
mecànica del propi pressupost. Més enllà que com sempre,
movent partides d’una banda a l’altra, un dels objectius que un
planteja fer-los a través d’una determinada fórmula, queden
afectats i queden difícils després d’afrontar, tal i com havien
quedat plantejats.
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En tot cas hi ha una esmena que nosaltres no hem entès, és
l’esmena del Consell Econòmic i Social. Tenint partida pròpia,
com és conegut, i que és una zero que depèn del propi
Parlament, per tant, que no entra dins els dígits del Govern, si
es vol fer una esmena perquè considera que el Consell
Econòmic i Social no està prou ben dotat, crec que és més
apropiat que el propi zero s’incrementi, que no que li arribin
ajudes per part del Govern, quan és el mateix Parlament el que
aprova. I creim que és bo que el Consell Econòmic i Social
tengui la màxima autonomia pressupostària en aquest sentit,
que es mogui dins el seu propi pressupost, en comptes de
dependre i deure partides de transferència que li arribin
directament del Govern. No deixa de tenir una part de ficció tot
aquest mecanisme, però és una ficció que al final és fàctica i jo
crec que és eficient en molts de sentits, a més l’hem compartida
tots. Jo crec que la mantendria. Per tant, aquesta esmena en
concret el més convenient seria retirar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc deim que rebutjam
les esmenes a la totalitat i que seran debatudes durant el ple.

Comentem ara cada una de les esmenes parcials presentades
en primer lloc pel Grup Mixt-AIPF, les quals ja li avanç que
són totes rebutjades pel nostre grup parlamentari. Com ha dit
el Sr. Mayans, tal i com va dir el Sr. Conseller a la seva
compareixença, el fer arribar la tecnologia a tota la societat
balear és un dels objectius marcats per aquest govern. El que
passa és que hem de rebutjar les 3 esmenes, perquè si bé
pensam que són molt importants i necessàries, són temes que
han de ser subjectes a anàlisis i a priorització de zones, segons
la seva població i orografia.

Quant a les esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Popular a la secció 14, direm que són totes
rebutjades. En total són 13 esmenes. La majoria de les que
rebutjam són perquè ja estan incloses en aquest pressupost,
amb els recursos que considera necessaris i suficients aquesta
conselleria.

En relació al programa 521A, d’ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, comentar que
l’esmena 3475 que solAlicita un increment en els recursos
destinats als ajuntaments en matèria de tecnologia i noves
comunicacions. Aquesta partida està inclosa dins el Pla Avanza
i s’està pendent d’una (...) a aquest pla per poder realitzar les
inversions necessàries en aquesta matèria.

La retirada d’antenes al Toro per instalAlar-ne una sola, ja
està previst dins el pressupost en el projecte d’inversions en
telecomunicacions. La millora a l’accés a internet a zones rurals
i zones sense accés, em remet al mateix que he comentat per a
l’illa de Formentera.

En relació al programa 521B, gestió de sistemes i
tecnologies de la informació, al incrementar la dotació per a la
implantació del software lliure, creim que ja és suficient la
quantitat assignada a aquesta partida dins el pressupost de la
direcció general.

Quant al programa 541A, recerca i desenvolupament
tecnològic. Comentar que la Direcció General de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic i Innovació té marcat l’objectiu
d’ajudar a l’obertura de noves línies de recerca, reforçar els
grups d’investigadors i actuar com a centre aglutinador per a la
creació de nous centres de recerca. 

Per tant, totes les esmenes presentades en aquest sentit són
rebutjades, donat que ja estan previstes dins el pressupost.

En relació al programa 542A, d’innovació tecnològica. Des
del nostre grup parlamentar donam suport al Govern en les
iniciatives del tema d’innovació tecnològica perquè volem ser
un referent en aquest àmbit, tal i com va comentar el conseller.
Volem que la nostra comunitat sigui una zona tecnològicament
capdavantera. Pensam que el suport a la innovació dins els
pressuposts, és un dels reptes d’aquesta conselleria i així es
demostra en la recerca, la innovació i les noves tecnologies que
tenen un increment de més d’un 30%. Ja va dir el conseller,
com he dit abans, que vol convertir el Parc Bit en un referent en
el tema d’innovació i de creació de noves empreses. Per tant,
així es reflecteix a nivell econòmic en aquest programa 542A.

Per tant, rebutjam les esmenes 3486 per una banda, que és
la de més dotació a la Universitat. Les 3476 i 3477 de forma
conjunta, per altra banda i que són els recursos a la innovació
tecnològica als consells insulars i a l’administració... La 3484,
donat que ja estan previstes en els pressuposts amb els termes
i les quantitats necessàries.

En darrer lloc, l’esmena parcial d’addicció, la 3478, per un
import de 50.000 euros per incrementar la dotació del CEES,
també la rebutjam perquè consideram que ja té els recursos
suficients, humans i materials, per a les funcions que li són
pertinents.

Em sembla que ja ho he comentat tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Torns de rèplica. Per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament per lamentar que tot
i compartir per part dels portaveus el caire o el sentit de les
esmenes, no votin a favor d’elles. I dir-li a la portaveu del Grup
Socialista, que ja sabem que segons quines esmenes estan
contemplades en el pressupost, però nosaltres senzillament el
que demanam és incrementar encara més allò que el Govern
posava en aquests pressuposts.
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Reiterar que donam suport a les esmenes del Grup Mixt per
part d’AIPF. I lamentar una vegada més que no es puguin
incorporar aquestes esmenes al pressupost. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Contrarèplica d’algun grup?

Així idò acabat el debat, passam a les votacions d’aquestes
esmenes.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn la sessió fins a les 5 del capvespre.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


