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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió de la
comissió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta. Eduard Riudavets substitueix Miquel
Àngel Llauger.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez sustituye a Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre. La setmana passada a la reunió de
ponència s’incorporaren unes esmenes per part dels grups que
donam suport al Govern que, una vegada fet l’informe de
ponència i tancat, s’han detectat diverses errades. S’ha entregat
a la Mesa i a la resta de portaveus un escrit de correcció
d’aquestes errades, que corresponen a tres seccions, que són la
secció 11, la secció 15 i la secció 23. 

Només era per..., vostè mateixa ara disposa de l’escrit i
demanàvem aprovar aquest escrit de correcció d’errades abans
d’iniciar el debat, donat que es tracta d’esmenes incorporades en
ponència. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Efectivament hem rebut aquest
escrit de correcció de deficiències, i entenem que tots els grups
n’estan assabentats, i també aquesta Mesa entén que per
assentiment s’accepta aquesta correcció de les errades a les
esmenes presentades. És així?

Molt bé, per tant ho donam per acceptat.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9662/08, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2009.

Per tant, idò, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del
dia d’aquesta sessió de la comissió, relatiu a dictaminar el
Projecte de llei núm. 9662/08, de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009.

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

Passam, per tant, a aquest debat número 1, articulat del
dictamen del projecte de llei, i a l’articulat es mantenen les
esmenes següents, totes elles del Grup Parlamentari Popular: a
l’article 6, les esmenes RGE núm. 10158 i 10159; a l’article 9,
10153 i 10155; a l’article 11, 10157; a l’article 12, 10149; a
l’article 20, 10151. Esmenes que postulen l’addició de noves
disposicions addicionals serien les esmenes número 10154 i
10156. A la disposició addicional tercera hi ha una esmena de
supressió, la 10150. A la disposició addicional quarta una
esmena, 10148, de modificació. A la disposició addicional
vuitena es manté una esmena, la núm. 10152, de modificació. I
a la disposició final tercera les esmenes 10161 i 10160, de
modificació.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes per part del
Grup Parlamentari Popular per un temps de deu minuts. Sra.
Sugrañes, quan vulgui.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si el primer any teníem
certa desconfiança, passat aquest s’ha confirmat. Tot han estat
moltes promeses però a l’hora de la veritat poques
materialitzacions. 

Si l’articulat és l’eix mitjançant el qual funciona el
pressupost, les esmenes presentades són obligades perquè han
demostrat una total incoherència entre el que diuen i el que fan.
Ens trobem en un moment delicat i vostès parlen d’austeritat
però no la practiquen, parlen de transparència però no la
practiquen, i d’aquí que hem presentat esmenes en aquest sentit.
Demanem la supressió de facilitar pagament d’incentius d’alt
rendiment perquè, clar, no es coneixen quins criteris són els que
utilitza, no se sap. En un moment d’austeritat i per a una millor
transparència que tan invoquem no creiem que sigui la millor
manera.

Mitjançant aquest articulat el que es veu ràpidament és que
vostès mateixos no es creuen aquests pressupostos. En el cas
d’IB3, després de la compareixença del Sr. Martorell, digué que
retallaria el pressupost i que aquest any amb menys farien més,
això sí, amb molta imaginació, si és així no són necessaris -
entenem- ni crèdits ampliables ni transferències. Per això
demanem la seva supressió.
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En el cas de les subvencions, que es tracta d’aquelles que
són les que excepcionen els principis de publicitat i de
concurrència, i en vistes de la tan esbombada transparència,
demanem que siguin informades al Parlament pel mateix
sistema i els mateixos terminis que preveu l’article 100 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny. I per ser congruents
amb això es demana també la modificació d’aquest article
mitjançant una disposició addicional.

També, i ja serà el segon any en què no apareix a l’articulat,
l’Oficina de Transparència, ni tampoc no es fixa quin és l’òrgan
competent per autoritzar, disposar la despesa i reconèixer
l’obligació, i demanam també que es reculli.

Quant a l’endeutament demanem que si finalment hi ha una
millora de finançament aquesta millora entre l’actual i el que
arribi es destini a amortització de l’endeutament viu o bé a no
concertar nou endeutament com el que tenen previst a l’article
18 d’aquesta llei. Demanem suprimir crèdits corresponents a
l’assistència sanitària amb mitjans aliens perquè això va en
contra de la seva política que tot ha de ser públic. Demanem
disminució dels increments que vostès han fet a les taxes perquè
veiem que hi ha un increment que en moltes és superior a un
24%. Suprimir els complements específics tan elevats que ja
varen posar l’any passat, però ara en moments de crisi, i en
conseqüència amb el principi d’austeritat, s’haurien de suprimir.

I per acabar aquesta llei que està per complir, per tant l’any
passat van posar que elaborarien un pla de pensions del personal
de la comunitat autònoma, i tampoc no ho han fet. Per tant no
posin coses que no compliran en aquest text.

També els demanem que els consells l’any passat vostès van
posar que la nova regulació del sistema de finançament dels
consells insulars tindria efectes a partir del primer de gener del
2009, i ara ens diuen que això es trasllada a primer de gener del
2010. Nosaltres demanem que es mantingui en el 2009.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Hi ha torns a favor? No? Per
tant passam a torns en contra. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, dos. Sr. Melià, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
per anunciar el vot desfavorable d’Unió Mallorquina a les
esmenes del Partit Popular al text articulat. 

En relació als crèdits ampliables, aquesta és una pràctica
comuna, també la utilitzava el Partit Popular quan governava,
i entenem que a IB3 s’està fent un esforç molt important de
contenció de la despesa, és molt difícil però és evident que la
previsió d’un crèdit ampliable també es va fer en temps del
govern Matas, i per tant entenem que no té cap sentit eliminar
aquesta previsió del crèdit ampliable. 

En relació a la informació de les subvencions, aquesta
informació en el Parlament està garantida per altres mecanismes
i consideram que és innecessària l’esmena presentada. 

En relació a l’endeutament i a la millora de finançament
entenem que si es produeix aquesta millora de finançament al
llarg de l’exercici del 2009 no ens hem de lligar de mans i peus;
entenem que aquesta qüestió ha de quedar oberta perquè, ateses
les circumstàncies econòmiques que estam travessant, podria ser
interessant fer inversió i no, diguem, amortitzar endeutament
que tenim d’altres anys, i per tant no volem acceptar aquesta
vinculació que es planteja per part del Partit Popular.

I en relació a algunes disminucions de taxes, el que se’ns
està proposant és reduir les taxes que s’estan cobrant
actualment, és a dir, no es fa ni l’increment de l’IPC, i això és
inacceptable perquè lògicament la taxa, el que s’està cobrant, no
cobreix el cost del servei, i per tant com que la tendència és que
la taxa ha d’intentar cobrir el cost del servei, acceptar les
disminucions plantejades pel Partit Popular encara ens
allunyaria més d’aquest objectiu desitjable. 

Per tots aquests motius rebutjarem les esmenes presentades.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc estam contents que
si es manté una desconfiança per part del Partit Popular perquè
s’ha canviat el sistema que ells tenien bona cosa, perquè
mantenir la confiança en l’esquema que he viscut d’austeritat
dels alts càrrecs, que cada dia tenim exemples dins els diaris i
pels jutjats del país, la veritat és que era una manera que
convenia canviar. Si és l’austeritat i la recepta que ens donen de
transparència, evidentment nosaltres intentarem posar-ne una
altra i aquesta jo crec que queda molt ben reflectida en aquests
pressupostos.

Però entrant a les esmenes que s’han presentat, que no són
de tant de relleu com pareixeria que una crítica tan global com
la que ens ha fet la portaveu del Partit Popular havia de fer
preveure, creim que són aportacions que en aquest moment no
hi podem estar d’acord però que realment tampoc no entenem
que siguin de gran calat. Sí que n’hi ha una que per ventura
dificultaria molt la mateixa subsistència d’IB3, que seria no
permetre el seu caràcter de crèdit ampliable i el seu
endeutament. Jo crec que en aquests moments, si hi ha una
crítica a fer en aquests pressupostos, ja la hi apunt per si la creu
oportuna, és que no hi ha prou dedicació a resoldre el gran forat
que té IB3 amb els recursos que convendran per reflotar la
situació a la qual havia derivat l’ens públic, però per descomptat
els doblers que s’hi aporten, l’aportació que hi fa el Govern amb
aquests pressupostos, no permetrien gestionar l’entitat; encara
caldran algunes altres fórmules d’operacions comptables. Per
descomptat que hi ha hagut una baixada important respecte del
que és la despesa que duia a terme IB3, però ja dic que el forat
era de tal calat que caldrà encara dins el 2009 i previsiblement
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dins altres anys recórrer a altres fórmules per intentar poder anar
traient el carro.

No entenem allò del crèdit ampliable del servei sanitari.
Crec que no hi ha dedicat..., o jo no he entès que digués una
paraula, i en qualsevol cas si és un error li demanaríem que retiri
l’esmena; si no realment no entenem que no vulguin que tengui
aquest caràcter de crèdit ampliable. 

Sí que n’hi ha una, d’esmena, que s’hauria d’atendre, que és
la de l’article 9, l’Oficina de Transparència; des del nostre grup
ja vàrem ser molt crítics amb aquesta oficina, crec que va ser
una rentada de cara i un interès per part del Partit Popular de
voler donar a entendre que feia alguna cosa quan en realitat no
aporta absolutament res, però és cert que mentre hi és i té els
seus crèdits assignats en els pressupostos perquè així està
aprovat en aquests moments, doncs qualcú ha de ser qui
autoritzi la despesa. Aquesta és la Mesa del Parlament i per tant
és lògic que hi hagi aquesta assignació i per tant s’hauria
d’aprovar aquesta esmena o alguna cosa semblant, alguna
fórmula que deixi clar que qui gestiona el 06 és la Mesa del
Parlament.

Per part de les subvencions, que hi ha dues o tres esmenes al
respecte, la veritat és que no sé si és que no hem entès les
esmenes del Partit Popular o quin és el problema que tenen amb
l’actual article 100, que vostè mateixa anomenava. Diu l’article
100 de la llei actual de finances que totes les transferències
corrents a empreses i a institucions superiors a 3.000 euros han
de ser comunicades al Parlament. Vostès ho fan respecte de les
de 30.000 euros; o és una precisió que pretén eliminar els 3.000
per passar a 30.000, o volen ampliar el supòsit i nosaltres no ho
hem vist, o és un error que la veritat és que no entenem, perquè
nosaltres pensam que aquesta transmissió d’informació que
preveu la Llei de finances és en aquest moment més que
suficient. 

Respecte de congelar els alts càrrec, creim que hi ha un
problema gairebé tècnic, a la seva esmena. Vostès ho apunten
a l’article 11, que és el referit als funcionaris i al personal
laboral de caràcter general de la comunitat, mentre que l’article
12, que és el que es refereix estrictament als alts càrrecs, diu
expressament que els sous queden congelats. Per tant creim que
és més aviat un tema de seu sistemàtica que de contingut,
perquè allò que vostès diuen, si nosaltres ho hem entès bé, està
expressat a l’article 12, que és precisament el que parla dels alts
càrrecs als quals entenem que es vol referir l’esmena d’addició
a l’article 11 que vostès presenten.

Quant als complements específics, ja no pretenen congelar
el sou sinó davallar el sou en 30.000 euros, 27.000 euros a dos
càrrecs públics de la comunitat, a la Intervenció General i al
director de Serveis Sanitaris, perquè aquest complement
específic ja està establert, ve d’enrere. En el cas del director
sanitari està a la Llei d’acompanyament de l’any 2006, per tant
per al sou de l’any 2007, el defensor dels usuaris del sistema
sanitari públic, i per tant, com que la nostra intenció era
congelar el salari dels alts càrrecs però no procedir a una rebaixa
de 27.800 euros sobre aquests sous, o la diferència respecte del
que els correspondria si no (...) aquest específic, doncs no li
votarem a favor.

Respecte de les taxes també hi ha aquesta dificultat. A tots
ens agradaria que hi hagués taxes de segons quins tipus de
serveis que fossin el més econòmiques possible, però tots també
sabem que hi ha una tendència a intentar que les taxes sufraguin
els costos del servei. En el cas que vostès plantegen la
recaptació per la taxa és molt inferior als costos del servei i per
tant creim que és oportuna la modificació que ens planteja el
Govern i per tant no votarem a favor de la seva esmena.

La darrera que tenc ara present és la de les transferències als
consells, o el finançament definitiu dels consells insulars. Jo
crec que entenc la seva esmena com una denúncia, un gest
simbòlic, que per tant com a tal, bé, el podem debatre
políticament, però pretendre que abans de l’1 de gener del 2009
hi hagi hagut una llei de finances discutida, tramitada i aprovada
en aquest parlament és evident que supòs que vostès mateixos
són conscients que no és la manera d’afrontar aquesta llei de
finances. Per tant interpret això com un gest, un gest impossible
però que així el volen vostès defensar políticament, però
evidentment des de la responsabilitat de govern nosaltres no
estam evidentment per fer aprovacions que distorsionin una llei
i no li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré els 10 minuts perquè
no vull repetir arguments dels meus companys portaveus que
donen suport al Govern. Per tant el nostre grup rebutjarà també
totes les esmenes. En qualsevol cas, però, anunciar que
probablement a l’esmena que fa referència a l’article 9 es farà
un intent de fer una proposta de transacció que es presentarà en
el plenari.

Les altres, com he dit, les rebutjam. Ara bé, com a
consideració prèvia també he de dir a la portaveu del Partit
Popular que es fa difícil escoltar consells o pregons de
desconfiança per part de qui l’emet, i per altra banda també dir-
li que l’austeritat és un valor o és un principis que ha de regir la
gestió dels recursos públics sempre, sempre. L’austeritat és un
valor universal, diguem, sempre ha de regir la gestió dels
recursos públics, tant quan hi ha bonança com quan hi ha crisi.
No perquè hi hagi crisi l’austeritat és més necessària que quan
hi ha bonança, i en aquest sentit el Partit Popular en aquests
moments no està tampoc en massa bona posició com per donar
consells d’austeritat.
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No entraré en cada una de les esmenes perquè reiteraria
arguments. Ara, crec que sí que hi ha una esmena en concret
que els meus companys portaveus no hi han entrat, i per tant jo
sí que hi entraré, que és l’esmena número 1, RGE núm. 10148,
on el Partit Popular solAlicita amortitzar deute o no concertar-la
en cas d’una millora del sistema de finançament, proposant per
part seva el terme “obligatòriament”. El nostre grup no
considera convenient aquesta disposició que el Partit Popular
pretén incorporar com a imperativa, en primer lloc perquè
aquesta possible millora de finançament podria venir afectada
per una llei que obligués a fer una major despesa en serveis
bàsics fonamentals, com podrien ser l’educació o la sanitat.
Moltes altres possibilitats fan preferible mantenir aquest
caràcter potestatiu de la disposició. Nosaltres valoram
positivament aquesta disposició addicional quarta en els termes
en què està expressada la proposta de llei, ja que indica una
voluntat política d’utilitzar aquesta possible millora financera
per reduir deute.

En aquesta direcció o en aquest sentit ja s’ha manifestat
repetidament els darrers mesos el conseller d’Hisenda i el nostre
grup així ho ha defensat, però consideram que donada l’actual
situació econòmica i financera d’incertesa i de dificultats és
millor mantenir aquest caràcter potestatiu de la disposició, ja
que es podria donar el cas d’una necessitat de recursos i una
necessitat de despesa pública per tal de posar a l’abast de
l’economia, dels ciutadans, de les empreses, actuacions que
puguin ajudar i ser d’utilitat per tal de reactivar i dinamitzar
l’economia.

Dit açò, vull repetir que no donam suport a cap de les
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica té la paraula
el Grup Parlamentari Popular per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no és cap novetat que no
acceptin cap esmena, és evident que molt de predicar i pocs fets.
Quant a la desconfiança, els he de dir que vostès no es troben en
moment de donar cap lliçó als altres perquè efectivament
existeix una desconfiança cap a la classe política, però cregui’m
que vostès en aquest moment, els torn a repetir que precisament
no poden fer gala d’una millor situació. 

Quant a totes les esmenes que s’han presentat, són totes,
bàsicament, per al que vostès tan pregonen, donar més
transparència i sobretot per a aquest principi d’austeritat.
Vostès, de tot això, no en fan res. Quant als consells, no els he
sentit parlar en cap moment de la millora del finançament dels
consells. 

Per tant, evidentment nosaltres mantindrem aquestes
esmenes al plenari i es debatran en més profunditat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Algun grup vol intervenir en
torn de contrarèplica? No. 

Per tant, a continuació si cap grup no demana votació
separada es farà votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, que són des del número 10148 al número
10161. 

Vots a favor de les esmenes del Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Queden així rebutjades les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. 

Seguidament se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no es mantenen esmenes i que són la denominació del títol
de projecte, la denominació del Títol I, la denominació del
capítol 1, els articles 1, 2 i 3, la denominació del capítol 2, els
articles 4 i 5, la denominació del capítol 3, els articles 7 i 8, la
denominació del Títol II, l’article 10, la denominació del Títol
III, els articles 13, 14 i 15, la denominació del Títol IV, la
denominació del capítol 1, els articles 16, 17, 18 i 19, la
denominació del capítol 2, l’article 21, la denominació del Títol
V, l’article 22, la denominació del Títol VI, l’article 23, les
disposicions addicionals primera, segona, cinquena, sisena i
setena, la disposició transitòria única, la disposició derogatòria
única, les disposicions finals primera, segona, quarta, cinquena,
sisena i setena i l’exposició de motius. 

Per tant, vots a favor de la votació conjunta de normes a les
quals no es mantenen esmenes?

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. 

Tot seguit es procedeix a la votació conjunta dels articles i
disposicions als quals es mantenen esmenes i que són: els
articles 6, 9, 11, 12 i 20, les disposicions addicionals tercera,
quarta i vuitena i la disposició final tercera.

Vots a favor dels articles als quals es mantenen esmenes?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. 

Així, senyores i senyors diputats hem acabat el debat i les
votacions de les esmenes de l’articulat del Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2009.

Tot seguit procedirem al debat i votació de les esmenes que
es mantenen a les seccions: entitats de dret públic, societats
públiques, fundacions, ib-salut, entitat de dret públic i
fundacions de l’ib-salut i Agència Tributària. 

Aquesta presidència comunica als grups parlamentaris que
les votacions es realitzaran al final de cada una de les seccions,
és a dir, al migdia i al final de l’horabaixa, sense perjudici de la
votació immediata dels vots particulars que es puguin presentar
durant el debat de les esmenes. Queda entès? Moltes gràcies.

Passam a la nova sessió, si volen esperar. Continuam? Molt
bé, continuam. 

Passam idò així al debat número 2, no es produeixen
substitucions, són els mateixos membres? Sí. 

Per tant, debat número 2 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència, amb les
seccions i entitats afins. Les esmenes presentades per part del
Grup Parlamentari Mixt-AIPF són 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,
número 10863; a la secció S09, Televisió de les Illes Balears
SA, 10862. 

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha esmenes a la
totalitat a la secció 11, Conselleria de Presidència amb el
número 10646 E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, número 10720, S08, Ràdio de les Illes Balears SA,
número 10748, S09, Televisió de les Illes Balears SA, número
10749, S11, Multimèdia de les Illes Balears, 10750, F11,
Fundació Balears a l’Exterior, número 10648, també hi ha
esmenes parcials a la secció 11, Conselleria de Presidència, al
programa 121A, secretaria del president, número 10777, al
programa 121E, registre, supervisió i relacions amb
associacions i entitats jurídiques, número 10630, al programa
124A, cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, números 10644, 10645, 10798, 10598,
10612, 10634 i 10642. Al programa 131B, foment i relacions
amb comunitats balears radicades a l’exterior, números 10622,
10626, 10628, 10799 i 10801. Al programa 141A, gestió de les
competències de justícia, números 10637; al programa 313I,
ajuda a les víctimes del delicte, número 10632; al programa
323D, foment de la participació de centres i cases regionals a les
Illes Balears, número 1034; al programa 463E, foment de la
participació ciutadana, número 10607. A l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, les esmenes 10721, 22,
10723, 10726, Ràdio de les Illes Balears, número 10727,
Televisió de les Illes Balears, 10724, 10725, 10728 i 10729,
Multimedia de les Illes Balears, número 10730 i a la Fundació
Balears a l’Exterior número 10791.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat,
intervé per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF el Sr. Mayans
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes a aquesta secció van
referides al Casal d’entitats i a la Televisió Pública IB3. Una és
idèntica a la de l’any passat i desgraciadament és així perquè el
conseller Moragues va dir, l’any passat i cito textualment, que
“cediria un local per a la Federació de cases regionals” i a dia
d’avui d’aquest tema no en sabem res i en el debat posterior els
grups que donen suport al Govern van anunciar que estaven
negociant i que ja estava previst, no devia ser per a l’any passat
perquè no s’ha executat res en aquest tema. Evidentment es
demana una quantitat totalment assumible per crear aquest casal
d’entitats i ajudar a la integració i així millora el (...) de vida de
la població immigrada que tenim a Balears. 

L’altra esmena fa referència a la Televisió Pública. És una
esmena que crec que ha estat bastant reiterada per molts de
sectors últimament i és simplement mantenir la cobertura
tècnica, cobertura personal i cobertura, en definitiva, de les illes
menors dins l’Ens de la Televisió Pública, evidentment, que
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totes les illes puguin ser escoltades, totes tenguin la mateixa
capacitat. Una cosa és tenir la capacitat per emetre i difondre el
que a cada illa succeeix i l’altra és que els directors o els
directius triïn el que ha de sortir o el que no, però almenys que
tenguin la possibilitat de triar, si no hi ha la cobertura tècnica,
la cobertura personal a cada una de les illes menors evidentment
només sortiran els programes o les notícies de les illes on
aquesta cobertura tècnica estigui totalment garantida. 

Aquesta esmena és totalment ampliable a les altres illes, en
el sentit que la quantitat que s’aporta aquí està totalment
calculada a nivell tècnic per mantenir un any en funcionament
la plantilla actual d’IB3 a l’illa corresponent, però evidentment
es pot ampliar a les altres illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, querría anunciar
que el debate a la totalidad de las enmiendas de las secciones y
de las empresas las formularemos en sus términos
correspondientes en el pleno de la Cámara y ahora pasamos a
formular las enmiendas que tenemos parciales a los
presupuestos.

En primer lugar, la enmienda 632 se refiere a la solicitud
hecha reiteradamente de construir un recinto ferial en la ciudad
de Inca, ya se ha puesto la primera piedra en Manacor, seria
conveniente para cerrar el circuito en Mallorca que se hiciera
también en otra ciudad importante en aspectos comerciales
como es Inca y que tenga su sede. 

La enmienda 484 pretende el fomento de la representación
ciudadana para entidades, es decir, se pretende que las entidades
puedan acudir a una convocatoria donde aportar su idea para
aumentar la representación ciudadana, proyecto cumbre del
Govern de les Illes Balears.

La 498 se refiere al aumento del pago del sueldo a los
alcaldes para los municipios de más de 5.000 habitantes hasta
20.000 habitantes. La 499 también supone el aumento del IPC
a los sueldos de los alcaldes de los municipios.

La 654 se refiere al incremento de ayudas para formación
dirigida a los ayuntamientos. La 452, ampliación de la partida
prevista para cumplir con la Ley municipal de régimen local que
estable que el Fondo de compensación municipal será del 0,7 y
entiendo que faltan al menos 100.000 euros.

La enmienda 466 es un convenio con el municipio del
Migjorn Gran para posibilitar la rehabilitación de su sede que
hasta ahora está cerrada por no ser habitable.

La enmienda 488, establecimiento de una línea de ayudas
para rehabilitar y acondicionar la accesibilidad de los edificios
municipales. 

La enmienda 496 se refiere a actualización del IPC en el
fondo de capitalidad de Palma que está congelado desde el año
2007.

La enmienda 476 se refiere a establecer un convenio entre
la Universidad de las Islas Baleares y la Fundación Balears a
l’Exterior para establecer una red de enseñanza a distancia
gracias a los medios telemáticos con el objetivo de posibilitar la
recuperación de la memoria histórica a los descendientes de las
Islas Baleares residentes en América.

La enmienda 480 establece el establecimiento de un
programa de formación en empresas de Baleares para
estudiantes comunitarios de la lengua y cultura de las Islas
Baleares que sean oriundos de las Islas Baleares. 

La línea 482, establecimiento de una línea de ayuda para
posibilitar los estudios (...) en la Universidad de las Islas
Baleares a los descendientes de baleares. 

La enmienda 655, la creación de un programa que posibilite
el desplazamiento hasta Baleares de jóvenes menores de 25 años
en periodo de vacaciones escolares en su país de origen
destinado a que se les enseñe la vida, las costumbres y la lengua
de sus antepasados. 

La enmienda 658 es para estudiar un sistema de instalación
que posibilite la recepción mediante internet de la televisión de
las Islas Baleares en los centros regionales de ciudadanos de las
Islas Baleares radicados fuera de España.

La enmienda 491 es el establecimiento de una línea de ayuda
a los municipios para mejorar los juzgados de paz de cada
municipio que actualmente sufren una gran (...) en su
instalación. 

La 486, ampliación de horario de atención al público de la
Oficina de atención a las víctimas. La Oficina de atención a las
víctimas, que evidentemente significa un avance, cierra con
horario de juzgados y lógicamente hay un gran periodo de
tiempo en que tendría que ampliarse el horario para poder
atender las posibles emergencias que se produzcan.

La 182 es para dotar de mayores recursos a las casas y
centros regionales. La 461 es establecimiento de convenios con
los municipios para el fomento de la participación ciudadana y
la 647, aumentar la partida de transferencia corriente al Centro
Balears a l’Exterior para posibilitar todo lo que hemos dicho
anteriormente. 

Las enmiendas vienen dirigidas específicamente al anuncio
que el conseller de Presidencia hizo en esta cámara sobre su
programa de gobierno y donde creemos que en el tercer año de
legislatura, el año 2009, lógicamente pues sería conveniente ir
realizando y cerrando algunos de los proyectos que actualmente
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no contempla el proyecto de presupuesto y por eso, hemos
hecho las enmiendas que lógicamente esperamos que reciban el
apoyo del resto de los grupos.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. S’informa a tots els diputats
que l’enumeració que s’ha d’emprar per a les esmenes, perquè
tots ho sapiguem, és la del Registre d’Entrada al Parlament.
Moltes gràcies.

Continuam així idò, en torn en contra. Per part del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Melià té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar el vot negatiu
d’Unió Mallorquina a les esmenes presentades, sense perjudici
que a la discussió en plenari alguna d’aquestes esmenes pugui
ser transaccionada. 

En relació amb les esmenes presentades per AIPF, he de dir
que entenem que el local d’entitats és una qüestió a resoldre pel
Consell de Formentera, lògicament el Govern pot colAlaborar,
però no és una funció que hagi d’assumir en exclusiva -
entenem- el Govern de les Illes Balears.

En relació amb la seu de Formentera d’IB3, consideram que
la contractació d’aquesta seu està garantida i per tant, no fa falta
establir cap partida pressupostària per a aquest manteniment ja
que l’empresa privada que és concessionària del servei
garanteix que això es produeixi.

En relació amb les esmenes del Partit Popular, primer de tot,
he de dir que gran part de les esmenes relacionades amb les
cases balears entenem que ja es fa la tasca que es proposa. Un
altre grup d’esmenes, he de dir que efectivament hi ha coses en
les quals podríem coincidir, però que, per la limitació dels
recursos, són inassumibles, tot i que poden ser propostes
interessants. He de dir que en relació amb tot el grup d’esmenes
d’IB3 entenem que les que fan referència a les desconnexions,
saben perfectament els membres del Grup Parlamentari Popular
que hi ha un problema de legalitat amb les desconnexions i que
preveure partides pressupostàries sense haver esmenat el
problema legal competencial que es troba a Madrid, amb el
Govern central, no resulta adient. 

Amb relació a buidar de capacitat publicitària IB3, també
entenem que seria un error, qualsevol canal de comunicació,
qualsevol mitjà de comunicació ha de tenir capacitat de fer-se
publicitat i d’intentar guanyar nous televidents i per això,
necessita una partida en aquest aspecte, de publicitat. He de dir
que la recepció a IB3 fora de les fronteres de les Illes Balears
entenem que està garantida a través de IBSAT i per tant, tampoc
no té sentit aprovar una esmena en aquesta línia. 

En relació a un altre grup d’esmenes he de dir que entenem
que no correspon a la Conselleria de Presidència l’assumpció
d’aquestes esmenes, m’estic referint per exemple al tema de
l’accessibilitat a edificis municipals. Entenem que ja hi ha unes
línies d’ajuda per part de la Conselleria d’Habitatge amb
aquesta finalitat. I en relació al recinte firal d’Inca, entenem que
en tot cas li correspon a la Conselleria de Comerç, tot i que no
entenem per què només Inca s’ha de veure beneficiat d’aquest
fons i no altres municipis que puguin optar a tenir també
recintes firals, que n’hi ha a les Illes Balears. En tot cas hauríem
de fer un pla per a recintes firals i no una ajuda directa a un únic
municipi.

I en relació amb el tema de les ajudes diverses als
ajuntaments que es proposen a través de les esmenes, entenem
que assumir el pagament dels sous dels batles va ser una mesura
positiva per als municipis petits, però és una mesura positiva
que té sentit en funció que no s’hagi arreglat el problema del
finançament de les administracions locals. Com que les
administracions locals no tenen finançament per pagar el sou
dels seus màxims responsables, la conselleria va habilitar un
fons per cobrir aquesta despesa. De totes maneres entenem que
allò que no hem de fer és crear aquest fons més grans per als
municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, enlloc d’intentar
anar al fons de la qüestió que és arreglar el problema del
finançament local. 

I el mateix pel que fa al tema dels fons de cooperació
municipal, el mateix. Es compleix la previsió legal del 0,7%. De
totes maneres, evidentment, aquest fons està automàticament
lligat a la discussió més general del finançament de les
administracions locals que evidentment és una discussió que
supera l’àmbit de la comunitat autònoma i molt relacionada amb
l’Estat i la legislació bàsica estatal al respecte.

Per totes aquestes raons, ja dic, Unió Mallorquina no pot
donar suport a les esmenes presentades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets
per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré el meu temps, crec.
Començaré per les esmenes que ha presentat el Grup Mixt-
AIPF. Són dues esmenes molt concretes. La primera proposa
substituir la finalitat d’algunes partides de despesa pel
finançament de la construcció d’un casal d’entitats a
Formentera. L’esmena diu: “conjuntament amb el Consell de
Formentera”. En principi no ens sembla cap disbarat, és una
possibilitat que no és descartable. Ara bé, pressupostar una obra
així dins el pressupost del Govern, sense saber la disponibilitat
del Consell de Formentera, ni amb un projecte previ ni un
pressupost del Consell de Formentera ens sembla poc raonable.
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I la segona esmena proposa una cosa totalment innecessària,
el manteniment de la delegació d’IB3, quan ja s’ha garantit que
aquesta delegació es mantindria. Una altra cosa és que els retalls
pressupostaris, necessaris per a la racionalització de la despesa,
facin que disminueixi tal vegada el personal. Això és una altra
temàtica.

Quant a les esmenes del Partit Popular, havia preparat una
intervenció que pensava que seria més llarga, però com que el
portaveu del Partit Popular s’ha limitat a enumerar-les sense
defensar-les, ens ha llegit allò que ja havíem llegit nosaltres a
cada una de les explicacions de cada esmena. Seré molt breu.

Votarem a totes que no. A la primera si es transacciona en
plenari, ja ho veurem. De moment votarem que no perquè en
global jo crec que les podríem definir per les característiques
que tenen en tres grans grups. Unes les consideram, sense cap
acritud, absurdes, com a mínim poc entenedores. Jo crec que
són o fruit d’una errada, d’un desconeixement o de la necessitat
de fer moltes esmenes sense entrar en el fons de la qüestió. Per
posar un exemple d’aquestes que consider absurdes, ja dic que
no les enumeraré totes, la RGE núm. 10630, que demana que el
Registre d’entitats jurídiques estableixi una línia de subvenció
per a associacions. Bé, supòs que és açò, com he dit
desconeixement, pressa per fer moltes esmenes o tal vegada
cercar un titular.

Un altre grup les podríem definir com innecessàries,
innecessàries perquè incideixen en coses que ja s’estan fent o
demanen que es creïn coses que ja estan creades i com exemple
d’esmena innecessària són totes les que fan referència per
exemple a convenis de la UIB amb la Fundació Balears a
l’Exterior per recuperar la llengua i la cultura dels habitants que
viuen a l’exterior mitjançant la telemàtica, oblidant que ja
existeixen convenis entre la UIB i la Fundació Balears a
l’Exterior mitjançant la Fundació Càtedra Iberoamericana. Ens
demana que es faci allò que ja s’està fent. Bé, totes les de les
Balears a l’exterior són d’aquesta tònica.

Després hi ha un altre grup d’esmenes, tampoc no les
enumeraré una per una, que jo crec que són efectistes i
sincerament les consider poc serioses. Un exemple clar és
aquesta que demana l’increment de la possibilitat de passar de
pagar el sou de batles dels pobles menors de 5.000 habitants a
menors de 20.000 habitants. És a dir, una franja... Jo només vull
recordar que aquesta possibilitat es va fer efectiva mitjançant un
decret de maig del 2007, signat precisament pel llavors
conseller d’Interior i ara avui portaveu del Partit Popular, quan
estava en funcions i que establia precisament els 5.000 habitants
com a límit. En un any i mig què ha canviat? Simplement que
ja no governa el Partit Popular i governa un pacte diferent. 

Per tant, ens sembla que les coses s’haurien de fonamentar,
s’hauria de ser menys efectista, s’hauria de ser més seriós en les
propostes. No m’allargaré més, jo crec que el Partit Popular,
conscientment, ha deixat el debat per al plenari. I per tant, en
plenari debatrem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ribalaiga també per un temps de
deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres ens ha decebut molt la
presentació que ha fet el portaveu del Partit Popular perquè ha
defensat escassament les seves pròpies esmenes i açò ens du a
pensar que el Partit Popular ha fet una feina de poc rigor per
part d’un partit que ha governat aquesta comunitat autònoma i
que aspira a tornar-la governar. 

Entenem que per les esmenes que s’han presentat, traspuen
idees poc clares respecte d’allò que es vol i traspuen arguments
poc convincents, no hi ha una idea alternativa de pressupost, no
hi ha una idea global, coherent, alternativa de pressupost. S’han
anat a apedaçar coses amb idees, com deia el portaveu que m’ha
precedit, efectistes, lluminoses, de focs artificials, per allò de
cridar l’atenció respecte d’alguns temes, però poca cosa es pot
deduir de contingut respecte de les esmenes que ha presentat el
Partit Popular.

Per abundar en aquesta afirmació només fa falta llegir
algunes de les esmenes allà on simplement com a argument es
diu: “no respon a les necessitats de la comunitat autònoma”.
D’acord, molt bé, un argument fantàstic, genèric, que serveix
per a tot, per a qualsevol circumstància i per a qualsevol
situació. No hi ha massa esforç amb aquestes esmenes, per tant,
tampoc no hi dedicarem nosaltres massa esforç a rebutjar-les.
Simplement direm que les rebutjam perquè pensam que aquests
pressuposts sí compleixen les necessitats que aquesta comunitat
autònoma té.

Sí voldria fer menció especial i a part, a més, a les esmenes
que ha fet en nom de l’Agrupació Independent de Formentera,
el Sr. Mayans, respecte del finançament del casal, ja li ho han
dit altres portaveus. Nosaltres entenem que aquest tipus de
mocions han d’anar en consonància i lligades d’alguna manera
a les polítiques que pugui desenvolupar el Consell Insular de
Formentera. Igual diríem d’una altra illa, és a dir, té certa lògica
que les propostes siguin coherents amb les polítiques que
desenvolupen els mateixos consells insulars, dins el seu àmbit
competencial.

I pel que fa referència a la delegació d’IB3, també recordar
que és cert que el pressupost disminuirà, és cert que hi haurà
menys diners, però també és cert i s’ha dit per activa i per
passiva que les delegacions es mantindran. D’una manera o
d’una altra hi haurà delegacions a totes les illes perquè aquesta
és també la voluntat dels partits que donen suport al Govern,
que no desapareguin, que hi hagi delegacions a cada illa perquè
pensam que és el que toca. No desapareixerà la delegació d’IB3
a Formentera i donarà el servei que nosaltres pensam que ha de
donar.



810 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 1 / 9 de desembre del 2008 

 

Passant a altres esmenes i picotejant exemples, referent a
una esmena de l’illa de la qual som originari, conveni amb
l’Ajuntament des Migjorn per millorar les instalAlacions de
l’ajuntament. És una excelAlent mostra d’interès, però el Govern
ja està fent feina amb l’Ajuntament des Migjorn per açò. Per
tant, entenem que no és oportú fer una esmena en aquest sentit
perquè el Govern ja hi treballa.

Altres coses a què puguem fer menció. Home!, la recepció
d’IB3 a través d’internet. A través d’internet ja es pot rebre IB3,
el que passa és que només es poden rebre els continguts propis
d’IB3, els continguts que no són propis d’IB3 paguen drets de
copyright que només són per als habitants de les Illes Balears.
Per tant, a IB3-Sat només veurem sempre els productes propis
d’IB3, no uns altres, però els veurem i els veim. 

Per acabar fer una menció que el tema de les desconnexions
no és una qüestió econòmica. El tema de les desconnexions no
és un tema de diners, no és un tema d’euros, no és una qüestió
econòmica, canviïn aquesta partida i posin més diners per
facilitar desconnexions. No és una qüestió de diners, és una
qüestió de legalitat, de negociació amb el ministeri corresponent
perquè canviï la llei, canviï el pla tècnic i digui que hi pot haver
a les illes múltiplex amb capacitat de desconnexió. És açò, no
és una qüestió de diners, és una qüestió de normativa, de
legalitat. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, estam perquè les
illes puguin tenir desconnexions i estam perquè es canviïn
aquestes coses i estam per aquest tipus de negociacions i perquè
el Govern de l’Estat assumeixi la idea que les Illes Balears han
de gaudir de desconnexions per illes. Una altra cosa és que ens
posem d’acord després en el tema de perquè han de servir
aquestes desconnexions i quina utilitat han de tenir. Però el tema
de les desconnexions no és un tema econòmic ni de diners.

En definitiva, allò que he dit al principi, entenem que les
esmenes presentades pel Partit Popular no obeeixen a una idea
global, una idea conjunta, homogènia d’allò que ha de ser el
futur d’aquesta comunitat. Per tant, les rebutjam totes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de rèplica intervé per
part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Rodríguez per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo quiero agradecer a todos los
portavoces el tono de la intervención, aunque no me sea
favorable. Debo decir que nosotros apoyaremos las enmiendas
de AIPF. Yo lamento, Sr. Portavoz del PSOE, no tener la
capacidad de síntesis, ni la elocuencia de usted. He hecho una
intervención más sencilla y posiblemente más torpe. ¿Qué
quiere que le diga? Cada uno tiene las capacidades que tiene y
cada uno hace lo que puede.

Hay una tradición parlamentaria en este parlamento, donde
las enmiendas a la totalidad son muy escuetas y se defienden en
el pleno. Nosotros hemos hecho esto, o sea, cuando decimos que
no responden a los intereses de la comunidad autónoma, es
porque tradicionalmente desde el principio se viene igual. Mire
usted, los anteriores gobiernos -y verá como son iguales- sobre
todo ustedes cuando estaban en la oposición. Por lo tanto, he
hecho lo que me han enseñado que se hacía, pero tengo más
argumentos.

Mire, Sr. Portavoz, no se ve IB3 por internet, no se ve. IB3
no tiene una emisora internacional y lo que yo propongo en mi
enmienda era dejar de hacer Operación Añoranza y hacer
políticas efectivas que acerquen a los emigrantes a la realidad de
las Islas Baleares. Un convenio con la Universidad para ver
cómo se podía desarrollar un programa que fuera capaz de
recepcionar IB3 en director en los países donde residen estos
emigrantes. Esto a usted le parece mal, no lo apoye. (...).

En definitiva, yo creo que hemos hecho una faena rigurosa,
lo que ocurre es que claro, dicho así se ve de otra manera. ¿Pero
cree usted que si hubiera hecho una mejor defensa de las
enmiendas, hubiera sido más elocuente, hubiera tenido un verbo
más agraciado, usted me apoyaría las enmiendas? Yo creo que
no, esto está decidido antes de venir aquí, yo creo que no. Y si
dan su apoyo a algunas este año, es porque ustedes tienen una
dificultad añadida, ustedes ponen en marcha el rodillo sin
ningún empacho y haciendo de todo por democracia, porque
somos mayoría de 30 sobre 29. Pero bueno, ya nos veremos
luego en el pleno y buscaremos el tema este.

Si de verdad están haciendo algo en Es Migjorn diga que sí,
apoye la enmienda, porque es el único municipio de Baleares
que tiene cerrada su sede porque no puede habitarla. Creo que
esto se merece una singularidad. Diga que sí a la enmienda y
daríamos un paso adelante con el tema este.

Decirle al portavoz del BLOC que el decreto del sueldo de
los alcaldes no es un decreto, es una ley del Parlamento. El
decreto la desarrolla posteriormente, pero es una ley del
Parlamento. Una ley ambiciosa, una ley que fue avanzada, una
ley que representó progreso, que supuso no solamente el sueldo
de los alcaldes, sino fijar en el 0,7 el importe del fondo de
cooperación municipal, también ustedes dicen que no, cuando
la cantidad que está presupuestada son 100.000 euros menos de
lo que dice la ley. Seguramente la he defendido mal y por eso
no me dicen que sí. Pero vamos, tendrán que rectificar, porque
si la ley dice que tiene que ser del 0,7, me imagino, aunque yo
sea un poco torpe en defenderla, tendrán que decir que sí al 0,7.
Yo acabo de anunciarle aquí que su presupuesto no incluye el
0,7. Por lo tanto, habrá que defenderla.

Yo creo que es importante dejar de hacer venir a los
mayores. Hay que continuar hacer venir a los mayores, pero es
importante que los descendientes de Baleares en América
puedan venir a estudiar a Baleares, ver la realidad de sus
antepasados y decidir si se quedan o se van, pero si vuelven a su
destino, se lleven la lengua, la cultura propias, no de los relatos,
sino de haberla vivido en Baleares. Eso no es malo. Tampoco es
malo que la gente en vacaciones, los estudiantes en vacaciones
puedan venir a las Islas, posiblemente en enero y en febrero,
ahora están de vacaciones de verano y es una buena época para
enseñarles qué hacemos aquí en invierno cuando no hay
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turismo, cómo fue la vida anteriormente. Si también es malo
esto, tampoco lo apoyen. Ya sé que no he sabido defenderla,
pero al menos (...) para que ustedes puedan entenderla y decir
ahora vamos a apoyarla, aclarado de que va el tema vamos a
apoyarla.

Yo creo, señoras y señores diputados, que esto es importante
y por otro lado la linea de accesibilidad a los municipios, es
verdad que hay una ley del Parlamento de hace 10 o 12 años en
donde se obliga a los municipios a hacer accesible edificios que
son difíciles o históricos pero que hoy no son accesibles, y hay
dos cuestiones. Los municipios no podrán con sus recursos ser
accesibles. O hacemos una linea de ayudas para que se puedan
acoger a ellas y sean accesibles o quedarán como está y cada
uno estará con su dificultad. Los municipios no podrán hacer
(...), cuando ha habido una diputada que ha tenido un
impedimento, hacer una tarima, poner a tres ujieres para que
entre, ni siquiera este edificio es accesible, se ha visto estos
días, para poder acceder al salón de plenos, había que hacerlo
por el exterior, con una rampa hecha con rapidez y con tres
señores que empujen la silla porque no tiene accesibilidad. Por
lo tanto, habrá que hacer algo para que los municipios sean
accesibles y si esto es así allí está esa línea de ayuda. 

Es evidente que no he sabido explicarme, es evidente que no
he sido muy afortunado porque mi verbo no es fácil, no tengo la
locuacidad de otros diputados. Pero pido a todos que
recapaciten y que piensen si apoyan o no apoyan las enmiendas
porque las enmiendas son buenas y están trabajadas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica
volen intervenir els grups? Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca Sr. Riudavets per un temps de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Només un parell de precisions. Sr. Rodríguez, jo en cap
moment no he dit que vostè no sàpiga defensar les esmenes, he
dit que no les ha defensat perquè no ha volgut. Em sembla molt
bé, jo no he posat en dubte en cap moment la seva capacitat.
Que quedi clar.

No m’expliqui vostè que jo sé, vostè ho sap perquè estava a
la comissió allà on vostè venia a retre comptes la legislatura
passada que és una llei del Parlament la que estableix la
possibilitat del sou dels batles. Però vostè sap que jo sé que la
concreció efectiva la vàrem fer per un decret de 25 de maig del
2007. És a dir, fa poc més d’un any i, per tant, les coses no han
variat tant perquè ara demanin l’increment. Açò és el que li he
volgut dir.

Quant als descendents de persones immigrades de Balears
a l’exterior, vostè sap també perfectament que moltes de les
mesures que proposen i li ho ha dit des d’aquesta mateixa sala
el conseller de Presidència diverses vegades, s’estan fent
efectives tal vegada des d’altres punts de vista que els que tenen
vostès. Però sens dubte una cosa és clara, en aquests moments
no governen vostès i els punts de vista són dels que governen
per fer-les efectives. Això no ho podrem aclarir de moment i
esper que estiguem molt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Ribalaiga té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo lament molt que el portaveu del
Partit Popular s’hagi pres les coses així, evidentment de
tradicions parlamentàries jo en puc rallar molt poc i ell molt
més, ho sap molt millor i segurament té tota la raó del món.
Però independentment d’allò que digui el paper, després hi ha
el que deim nosaltres aquí i s’ha de reconèixer que ell no ha anat
molt més enllà d’allò que deia el paper. Per tant, a ca meva em
varen ensenyar que quan una cosa s’ha de defensar, s’ha de
defensar mitjançant paraules convincents. No ha estat massa
convincent, ho hem de reconèixer.

Miri, un parell de coses i seré breu. El tema d’IB3 per
exemple, jo no sé quin internet maneja vostè, però IB3 és a
internet, es diu IB-Sat i es pot veure a través d’internet. Però el
que passa és que només es veurà a través d’internet, tant si
governen vostès, com si governam nosaltres, només es pot veure
tot allò que és producció pròpia d’IB3, no es veurà res més. És
a dir, vostè no veurà ni un partit de futbol ni coses d’aquestes,
no hi ha cap cadena que ho faci açò, només es pot veure el que
és producció pròpia, però bé, igual té algun problema amb la
connexió a Internet, jo no ho sé, deixem-ho aquí, eh?

Si vostès tenen una idea de comunitat i aquesta idea de
comunitat l’han volguda expressar amb les esmenes que han
presentat parcialment, en aquest cas aquí, després ja veurem a
les altres comissions ..., si ho han volgut reflectir a les esmenes
que han presentat, jo no ho he vist enlloc, la deuen tenir molt
amagada aquesta idea de comunitat perquè no es veu enlloc. Jo
apostaria perquè fossin vostès més convincents, més explícits,
més expressius, perquè tal vegada llavors sí que ens
convencerien d’alguna cosa, no de tot, però sí d’alguna cosa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Passam a la votació de les
esmenes de la Secció 11, ... perdó, val, d’acord, té raó. Deixam
la votació pel final de la sessió i passam al debat núm 3.

Em solAliciten un petit recés de dos minuts.

(Pausa)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, reprenem la sessió. I ara
passarem a la votació de les esmenes de la Secció 11, tal i com
ho hem deixat abans del recés, que és la Conselleria de
Presidència i, per tant, demanam que votin els membres que
formaven part de la sessió de la Secció 11. Procedim a la
votació.

Tots estam d’acord? Molt bé, per tant, passam, si no es
demana per part de cap grup votació separada, a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor de les esmenes del Grup AIPF?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

EL SR. OLIVER I MUT:

Una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta. No pot ser, jo crec que
aquí hi ha membres del Partit Popular suficients per fer les
substitucions, s’ha dit abans que les votacions serien després,
per tant ... Hi ha hagut membres del Partit Popular, diputats, que
se n’han anat, jo crec que una substitució es deu poder fer a
qualsevol moment de la sessió, pregunt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, el que passa és que hem parlat amb els portaveus de cada
grup i hem quedat que, si bé les votacions a què jo feia
referència a l’inici són les de les seccions, i les votacions de les
esmenes sí que s’han de fer després del debat de cada secció. Hi
ha hagut una petita confusió i hem acordat que igualment
duríem a terme aquesta votació.

EL SR. OLIVER I MUT:

No és aquesta la pregunta, Sra. Presidenta, si em permet. Jo
deman si una substitució es pot fer a qualsevol moment, deman
que es pugui fer la substitució abans de la votació, perquè aquí
hi ha diputats del Partit Popular que volen substituir uns diputats
del partit Popular, perquè a l’acta figurarà que només tenim 6
vots i semblarà que nosaltres hem tengut absentisme laboral i no
és cert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Traslladam aquesta pregunta al lletrat.

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Idò què feim, tornam a repetir ... Repetim les votacions,
tots els grups estan d’acord a repetir les votacions de la Secció
11, Conselleria de Presidència? 

Idò així, abans de procedir a la votació de les esmenes de la
Secció 11, demanam si s’han produït substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta. Josep Juan i Cardona substitueix el Sr.
Miquel Jerez.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gabriel Barceló substitueix Antoni Alorda que a la vegada
m’havia substituït a mi anteriorment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies a tots. Per tant, passam novament a
la votació de les esmenes de forma conjunta presentades pel
Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així, queden rebutjades. Si cap grup no
demana votació separada, passam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així, queden rebutjades. 

Passam al debat núm. 3 corresponent a la totalitat i globalitat
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, al programa 751B, adequació, millora i promoció de
l’oferta turística de les Illes Balears, núm. 10828; al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic, núm.
10827; a l’Institut Balear de Turisme, esmenes 10823, 10824,
10825 i 10826.

Per part del Grup Parlamentari Popular, hi ha presentades
esmenes a la totalitat a la Conselleria de Turisme núm. 10233;
a l’Institut Balear de Turisme, núm. 10237; a l’Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, núm. 10238; i
esmenes parcials a la Secció 12, Conselleria de Turisme, al
programa 751B, adequació, millora i promoció de l’oferta
turística de les Illes Balears, núm. 10260, 10657, 10243, 10251,
10253, 10255, 10261, 10270, 10272, 10275, 10296, 10299,
10302, 10309, 10316, 10262, 10263, 10267, 10259, 10291,
10318, 10257, 10660, 10248, 10252, 10254 i 10256; al
programa 751, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, núm.  10283, 10305, 10306, 10278, 10290, 10303,
10307, 10287, 10311 i 10313; a l’Institut Balear de Turisme,
esmena núm 10241; i a l’Institut d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, esmena núm. 10258.

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat.
Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que fan referència a
aquesta secció, algunes es refereixen a l’àmbit de comunitat, i
d’altres a l’àmbit més particular i a nivell insular. La primera de
totes, que és el traspàs de promoció turística, jo crec que queda
més que defensada amb les darreres declaracions d’algun
president d’algun consell insular, arran de la darrera fira
turística, fins que el varen cridar a l’ordre i no se n’ha parlat
més, però, evidentment, crec que la seva opinió era compartida
per moltíssima gent i, en aquest cas, l’esmena reflecteix el que
en aquell moment es va dir en aquelles declaracions espontànies
i sinceres, es reclama una mica la promoció turística per als
consells insulars i es posa l’exemple del Consell de Formentera
valorada en 2 milions d’euros. Sé que el Partit Popular en té una
amb una quantia superior, evidentment si s’aprova la del Partit
Popular, aquesta quedaria retirada.

Un altre tema és el tema de prolongar la temporada turística
en temporada mitja i sobretot en temporada baixa, no la present
jo, se m’ha fet arribar de la petita i mitjana empresa d’Eivissa i
Formentera i també l’he feta extensiva a totes les Illes Balears.
És el tema de donar incentius fiscals, tributaris, subvencions de
qualsevol tipus o qualsevol tipus d’ajuda perquè les empreses
d’hostaleria, les empreses de restauració i l’oferta
complementària pugui tenir obert tot l’any, almenys que no
perdi els sous i que es pugui mantenir almenys durant aquestes
temporades que he esmentat. Crec que és un tema important i
que cada vegada la temporada s’escurça més i és important
entre tots fer una primera passa, i qui l’ha de donar, crec jo, és
l’administració.

Un altre tema és suport a la promoció turística insular, de
l’illa menor de les Pitiüses i en aquest cas seria un pla B en cas
que la primera esmena que he esmentat no fos aprovada.

I també altres temes que formen part de la promoció
turística, que és l’Oficina de Turisme a Formentera, que crec
que és l’única illa on a la capital no hi ha cap oficina
d’informació turística, crec que sincerament s’ho mereix. I una
altra esmena fa referència o complementa el tema dels incentius
als empresaris que obrin tot l’any, que és establir un programa
similar al que té Eivissa, on s’anomena “Un hivern a Eivissa”,
dotat amb 1.300.000 euros, es reclama el mateix per a
Formentera o si es vol ampliar també a Menorca o fins i tot a
Mallorca, no tendríem cap problema.

Per tant, són esmenes en sentit positiu que simplement
reclamen el que el sector turístic ens demana.

I una esmena molt concreta, que l’any 2007 se’m va dir,
textualment, que només estaven pendents o estaven enllestint les
mancances i que estaven a punt de posar-ho en funcionament,
i que jo sàpiga no he vist absolutament res. Es torna a demanar
enguany, la qual cosa vol dir que no és un símptoma molt bo i
que simplement no s’ha fet res, són les rutes cicloturístiques, jo
crec que si volem un turisme cada vegada més sostenible i
familiar, una aposta forta seria el tema de les rutes
cicloturístiques. Gràcies, presidenta.



814 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 1 / 9 de desembre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Vinent per un temps de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat també una esmena a la totalitat de la Secció 12 de
Turisme i dues més a les empreses de dret públic, l’Institut
Balear de Turisme i l’Institut d’Estratègia Turística, aquestes
queden defensades en els seus termes i s’argumentaran amb més
profunditat al plenari de la propera setmana.

Passarem, idò, a les de globalitat. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat 43 esmenes parcials i les hem agrupades
també, igual que l’any anterior, en promoció turística,
desestacionalització, convenis i ajudes a ajuntaments, després
Escola d’Hostaleria, Palau de Congressos, compres de finques
i campanyes de comunicació i promoció.

Pel que fa a la promoció, hem de dir que hem presentat sis
esmenes pel fet de les transferències en promoció turística a les
nostres illes, per a cadascuna de les quatre illes. El Govern
creim que s’ha d’implicar i ha de complir allò que marca
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el nou estatut. Per a
nosaltres açò és molt important ja que, contràriament, s’està
incomplint la llei. Un any més veim que aquestes transferències
estan totalment aparcades, està oblidat i no s’avança gens. Per
tant nosaltres creim que es perd un any més i per açò nosaltres
presentam aquestes esmenes, perquè almanco hi hagi una
partida per on començar.

En el tema de la desestacionalització, la 10257, que fa
referència a una xarxa cicloturística a totes les Illes Balears,
perquè a totes les illes és molt interessant aquest tema i per
aconseguir que el Govern pugui disposar d’uns itineraris
interessants on el turisme pugui gaudir dels nostres indrets
verges i de les zones protegides. L’altra, la 10258, fa també
referència al Pla de desestacionalització perquè les nostres illes,
també per a cada una de les Illes Balears, perquè les nostres illes
tenen totes unes peculiaritats diferents i per tant s’ha de
diferenciar aquesta desestacionalització, que açò s’ha d’implicar
i hem d’implicar els consells insulars i els ajuntaments per
allargar la temporada turística, que és molt important de cara al
futur.

Referent a la 10259, i d’altres sobre iniciatives i donar
suport a les iniciatives de torneigs d’esport d’elit de les Illes
Balears, és a dir, al bàsquet, com sabem a Menorca tenim
l’equip de l’ACB Menorca Bàsquet, també hi ha la superlliga
femenina de voleibol, i aquí a Mallorca i a Eivissa també hi ha
altres torneigs i altres lligues importants. Per açò nosaltres
demanam que diversificar una oferta de cara a la
desestacionalització és aconseguir i donar suport als torneigs i
a les iniciatives per poder promocionar les nostres illes. I també
en presentam una altra de promoció dels jocs tradicionals
menorquins com pot ser el joc de la bolla, el tir de fona, la doma
menorquina, el joc maonès o la vela llatina; són importants jocs
tradicionals que per tant demanam que açò seria important de
cara a l’exterior.

La 10261 són convenis amb companyies de baix cost a la
temporada baixa, perquè açò és un tema superinteressant. És
difícil, ho sabem, però volem que s’aposti realment perquè
aquestes companyies puguin tenir més freqüències sobretot a les
illes on vertaderament fa més falta i les que anam més enrere de
cara al turisme, com és també la de Menorca, i aconseguir
desestacionalitzar i que a l’hivern la gent pugui conèixer les
nostres illes. Per açò també presentam quatre esmenes que fan
referència a l’hivern a les nostres illes, que juntament amb la
Conselleria de Comerç i la de Turisme és interessant donar-li
continuïtat.

Referent a la 10272 i la 10275, són..., i la 10270, fan
referència, com he dit, a les rutes de senderisme. En presentam
una que és la millora de la ruta d’Es Falcó a Eivissa, i després
altres a les altres illes, perquè és molt important que no tan sols
s’ampliïn les que hi ha sinó que se cerquin noves rutes també
per poder visitar tots els espais verges a les illes menors i a
Mallorca també. 

El tema de la 10278 ja passam a la Platja de Palma. Aquí
hem d’apostar fort i decididament per la reforma integral de la
Platja de Palma, perquè si Madrid veu que nosaltres realment
invertim i tenim aquest ambiciós projecte, amb un consens
important polític, sense cap dubte ells també hi posaran doblers.
El que passa és que fa anys que no apostam fort per posar una
partida important en aquesta platja de Palma i per tant any rere
any anam passant pressuposts i continuam sense tenir
absolutament res, en aquest pressupost de la comunitat
autònoma, i tampoc no hem vist que en el de l’Estat, en el
pressupost de l’Estat, tampoc no hi són. Per tant açò ens
preocupa i més quan el secretari d’Estat és mallorquí. 

La 10305 i la 10303 fan referència també a la reforma
integral de dues zones emblemàtiques d’Eivissa, la Platja d’en
Bossa i Sant Antoni de Portmany, i també és important la seva
reforma. 

La 10283 també fa referència, aquesta i un parell més, al pla
d’embelliment de les zones turístiques i dels municipis turístics
perquè hem de modernitzar, nosaltres apostam perquè s’han de
modernitzar les nostres infraestructures si volem turisme de
qualitat i que el turisme vegi que allà on va vertaderament pot
competir amb altres destinacions, no tan sols pel medi ambient
sinó també per la categoria de les seves urbanitzacions i
municipis. La 10290 també tornam presentar actuacions
d’esponjament, perquè és molt important continuar amb aquest
tema, amb aquestes actuacions que el Partit Popular sempre
havia apostat per aquestes actuacions per tal d’eliminar els
impactes negatius a la costa i a les zones turístiques, perquè hi
ha moltes edificacions obsoletes que donen poca categoria als
llocs i als municipis turístics.

Després també en tenim diverses que fan referència als
convenis d’ajuda als ajuntaments per a la senyalització de llocs
d’interès turístics i també per al finançament de fires que es fan
a municipis, com pot ser..., en tenim una que hem presentat de
Ciutadella, que hi ha la fira gastronòmica i turística que es fa
també en època que no és d’hivern i per tant és un tema molt...,
que no és d’estiu, és a dir que no és època turística, i per tant és
interessant la seva finançació. 
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Després podem passar també ja a l’Escola d’Hostaleria, que
tenim la 10306, que demanam l’ampliació de l’Escola
d’Hostaleria d’Eivissa, que ja existeix però demanam que
s’ampliïn els estudis. I també tornam demanar una vegada més
la construcció de l’Escola d’Hostaleria a Ciutadella de Menorca,
perquè és un acord, l’acord de govern d’aquests quatre anys de
govern ho diu clarament i també ho diuen moltíssimes esmenes
de pressupostos anteriors de tots els partits polítics. Per tant
nosaltres ho demanam perquè és una cosa que ja ve de molts
d’anys anteriors i a més creim que és una demanda i que és
necessari en aquests moments.

També demanam per la segona fase del Palau de Congressos
de Santa Eulàlia, que és la 10287, ampliar el finançament de
l’auditori o palau de congressos de Ciutadella de Menorca
també amb 3 milions d’euros, i la rehabilitació, finançament per
a la rehabilitació del quarter Duque de Crillón del municipi d’Es
Castell, que és la 10313.

Després me’n queden unes quantes. La 10316, que demanam
que s’aposti realment per promocionar la marca de Menorca
Reserva de la Biosfera. La 10318, que també demanam per
campanyes de promoció dirigides al consumidor final. I la
10660, que és per fer una campanya extraordinària de promoció
d’Eivissa en el mercat britànic i no tan sols a Eivissa, sinó a
altres indrets també fa falta perquè ha anat davallant, però
aquesta fa referència exclusivament a Eivissa. I després tenim
la 10241, que, com ja vam anunciar a la compareixença que va
fer el conseller, és augmentar de 24.600.000 a 30 milions a
l’IBATUR perquè és la quantitat que des del sector turístic
consideren adequada per fer front a aquesta difícil situació en
què ara ens trobam.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Ara en torns en contra poden
intervenir. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar també el vot
desfavorable d’Unió Mallorquina a aquestes esmenes, tot i que
també estam oberts a la possibilitat de transaccionar alguna
d’elles en el debat en ple que es produirà. 

Dir que algunes aportacions les consideram interessants però
és evident que els pressuposts de la conselleria no són tan
voluminosos i no tenen la dimensió que ens permetin assumir
aquestes propostes. Evidentment això entra dins un debat més
general del finançament autonòmic que no és moment de
plantejar.

En relació a les esmenes que se plantegen de transferències
als consells insulars, dir que aquesta transferència d’aquesta
competència s’ha de produir, està pendent de negociació, de
negociació amb els consells insulars. Com se sap, és públic, hi
ha un calendari de transferències i per tant quan es produeixi
aquesta transferència es faran les dotacions pressupostàries,
però no és en aquests pressupostos on s’ha de produir aquesta
transferència als consells via fàctica a través de la seva
quantificació en els pressupostos. 

En relació al grup d’esmenes que es refereixen a la
desestacionalització, dir que ja va anunciar el conseller que la
intenció és fer un especial esforç en temporada mitja, en els
mesos de març, d’abril, de maig, el mes d’octubre, el mes de
setembre, que són els que darrerament estan flaquejant i que per
tant on consideram que s’ha de fer una feina molt interessant per
continuar potenciant aquests mesos. Per tant moltes de les
esmenes que se’ns plantegen són unes concrecions de
determinats productes turístics i de la seva quantificació.
Entenem que la generació i la realització de producte turístic
correspon a l’INESTUR i que moltes de les propostes que se’ns
fan a través d’aquestes esmenes ja són iniciatives que durà a
terme l’INESTUR. Una altra cosa és que la quantificació sigui
la prevista a les esmenes, evidentment són partides generals les
que té IBATUR i les que té INESTUR per cicloturisme, per
Hivern a Eivissa, per Hivern a Mallorca, per a la senyalització
d’espais turístics, per a activitats esportives, que evidentment
estan dins les activitats que faran IBATUR i INESTUR, el que
passa és que no estan quantificades per cada activitat com se’ns
planteja pel Partit Popular. De totes maneres és evident que
aquestes inversions en part, com a mínim en part, sí que es
faran.

En relació a la promoció directa el mateix. Hi ha un
compromís de la conselleria, també és públic, de fer noves
promocions directes com les que es varen fer a Madrid o a
Berlín a altres ciutats, es parlava de Munic, de Manchester...; és
un compromís que es farà però evidentment amb les xifres
generals del pressupost de les empreses públiques, no a través
d’una partida concreta. 

En relació a la Platja de Palma, dir que també és públic que
hi ha un conveni amb l’Estat de com es repartiran les inversions
a diferents administracions que estan dins el consorci, i que no
correspon a la conselleria donar exemple si les altres
administracions no fan les seves previsions pressupostàries. Dir
que a través de la previsió en el pressupost de les Illes Balears
generarem, diguem, l’engrescament del Govern central, ja ens
agradaria, que això funcionàs d’aquesta manera, tant de bo; si
això fos així segur que estaríem ben disposats a fer la
consignació pressupostària, però l’experiència de molts d’anys
d’estat autonòmic ens demostra que les coses no funcionen,
malauradament, d’aquesta forma. Per tant a la Platja de Palma
és cert que fa molts d’anys, també quan governava el Partit
Popular, que la cosa no avança tot el que molts voldríem, però
és evident que la política del Govern central no ajuda a
desembussar aquesta qüestió tan important per a les Illes
Balears.
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I en relació a les reformes integrals, plans d’embelliment,
esponjament..., evidentment Unió Mallorquina estaria d’acord
amb aquestes idees, el que passa és que els recursos són limitats
i en tot cas aquestes propostes que fa el Partit Popular només
podrien ser finançades a través d’aquesta proposta de
regularització de places turístiques a la qual ja va fer referència
el conseller de Turisme i que, si realment es du a terme aquesta
regularització, permetrà tenir un fons que realment ens
assenyalarà i ens permetrà, valgui la redundància, ens permetrà
envestir aquestes reformes, aquest embelliment, aquest
esponjament que lògicament són necessaris a les zones
turístiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló
per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament ens trobam amb un
debat sobre les esmenes que es presenten a la secció de
Turisme. Jo en tot cas cadascú evidentment ha de presentar les
esmenes que corresponguin o que trobi oportunes, però és vera
que per sistema es presenten unes esmenes a la totalitat, i en
aquest cas jo crec que si repassam la compareixença del
conseller en el moment de presentació dels pressuposts i veim
les intervencions que va tenir el mateix Partit Popular en aquella
compareixença, la veritat és que és difícil explicar aquestes
esmenes a la totalitat de la secció i de les distintes empreses
perquè no quadren massa amb aquella intervenció que es va
tenir. Insistesc que cadascú és ben lliure, lògicament, de
presentar les esmenes que consideri oportunes. A més a un
pressupost que per part del Govern s’ha fet un esforç important
per pujar-lo, i crec que, com dic, aquestes esmenes no només no
es justifiquen quan es presenten sinó que tampoc no s’han
justificat amb la intervenció que hi ha hagut ara. En tot cas, clar,
nosaltres també aprofundirem en el debat de plenari, que és
quan correspon.

Quant a la resta d’esmenes que s’han presentat repetiré
alguns arguments, però consider que no queda més remei.
Transferències als consells insulars, crec que tots estam d’acord
que s’ha de complir allò que marca l’Estatut d’Autonomia, en
concret la promoció turística s’ha de transferir als consells
insulars; ens consta que des del Govern s’està treballant en
aquest aspecte, que s’està ja pactant un calendari amb els
consells insulars per tal que al llarg d’aquesta legislatura es
vagin fent totes les transferències de totes i cada una de les
competències que marca l’Estatut d’Autonomia. Evidentment
això no es pot fer d’un dia per l’altre, s’ha de fer d’una manera
coordinada, ordenada, i pel fet que es posin ara en aquestes
esmenes als pressuposts no voldria dir que automàticament s’ha
de fer. Això ve producte d’una negociació, ve producte d’uns
acords, ve producte, per tant, de tota una burocràcia, de tots uns
tràmits que s’han de dur que evidentment, per molt que ho
posem en aquests pressuposts, no es podrà fer. És més, si es
pactàs que a mitjans del 2009 es fa, encara que no estigués en
els pressuposts es faria igualment. Per tant consideram que
aquestes esmenes no tenen més sentit que aquest.

Totalment d’acord amb el fet que s’han de fer més esforços
en desestacionalització, ens consta que per part de la Conselleria
de Turisme s’està treballant per allargar la temporada. Es
demanen també xarxes cicloturístiques, rutes de senderisme...;
ens sembla molt positiu però també ens consta que s’està fent,
tant una com l’altra, no només des de la Conselleria de Turisme,
també altres administracions implicades, els mateixos consells
estan fent també o des de la Conselleria de Joventut, per
exemple, estan fent accions en aquest sentit. I el mateix amb els
plans d’embelliment.

De fet vostès aquí proposen també tota una sèrie de
programes, plans diversos, que en realitat també s’està fent
esforç per part de la conselleria, o un major esforç en la
promoció turística. Efectivament el pressupost és el que és i no
es pot estirar més. Podríem posar molts més doblers, si fos
possible, de promoció turística; és evident que promoció
turística pot no tenir límit quant al que es proposa. Nosaltres
pensam que allò que es posa a promoció turística en aquest
pressupost és suficient, és adequat, insistesc que sempre es
podria posar més, però hem de tenir en compte també quin és el
pressupost de què es disposa.

Igualment, per exemple, amb la reforma de la Platja de
Palma. És un tema que ja fa temps que en parlam. Estam
totalment d’acord que la reforma de la Platja de Palma és un
tema que ja s’ha de dur a terme, i hi ha d’haver un esforç
important per part de totes les administracions, sobretot per part
de l’Estat; creim que en aquest cas hi ha un compromís que s’ha
de complir per part de l’Estat en inversions en aquest aspecte,
i en la mesura que millorem el finançament o que hi hagi
ingressos extres, com s’ha proposta per part de la Conselleria de
Turisme, es podrà incidir en totes i cada una d’aquestes
qüestions, inclosa també la reforma de la Platja de Palma.

Finalment volia fer un esment al tema de l’esport d’elit. Ens
consta que també s’està duent a terme, que a través de
l’IBATUR ja es fa aquest esforç per donar suport a l’esport
d’elit, també des d’altres conselleries, també des d’altres
administracions s’està donant suport a l’esport d’elit. El que
passa és que aquí sí que també discutiríem algunes de les
accions que es varen dur a terme la passada legislatura, i em
referiria per exemple a algun torneig de golf que es duia a terme
a Mallorca que la veritat és que serien bastant discutibles els
doblers que es varen gastar en aquests esdeveniments, i per tant
crec que s’han de fer aquestes coses però s’han de fer amb
mesures i s’han de fer mai en detriment d’altres accions molt
més positives.

Per tant per tots els motius que he expressat el nostre grup
del BLOC i PSM-Verds votarà en contra de totes les esmenes
presentades, sense que això no obsti perquè d’aquí al debat del
plenari es pugui potser arribar a algun tipus d’acord o
aprofundir més en les qüestions que hem tractat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Crespí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a les esmenes a la totalitat
que ens ha presentat el Partit Popular i que fan referència als
pressuposts de la Conselleria de Turisme i a les empreses
públiques IBATUR i INESTUR, direm que hi votarem en
contra, perquè pensam que aquests són uns pressupostos que
s’ajusten a la realitat que vivim i a les necessitats de la
conselleria en aquest moment. De totes maneres, ja
desenvoluparem més el nostre argumentari en el plenari.

Voldria dir, i avançar, igual que ha dit el Sr. Barceló, que
ens sorprenen aquestes esmenes a la totalitat, donat que per part
del conseller, quan va presentar aquí els pressupostos a la
comissió, el portaveu del Partit Popular va avançar que li
pareixien bé aquests pressupostos en general i que si bé
presentarien esmenes parcials, sobretot en el tema de promoció.
Bé, això sobre les esmenes a la totalitat.

Quant a les esmenes parcials, primer comentaré les esmenes
presentades pel Grup Mixt-AIPF; de les 6 esmenes parcials
presentades, 3 de substitució i 3 d’afectació, votarem en contra.
La majoria d’aquestes esmenes corresponen a accions a realitzar
a l’illa de Formentera i moltes ja van ser presentades en els
pressuposts del 2008 amb els mateixos termes. Els motius pels
quals les rebutjam són, en primer lloc, com han dit els grups que
em precedeixen, fins que la promoció no sigui gestionada
directament pel Consell de Formentera es farà a través de
l’IBATUR, això correspon a les esmenes 10823 i 10828.

Hi ha dues esmenes referents a accions que corresponen a
l’INESTUR i que, per tant, des dels pressupostos d’aquesta
empresa pública és des d’on s’han de gestionar, i ens referim als
incentius per obrir tot l’any i la restauració i promoció de rutes
turístiques.

I finalment, comentar que la competència d’oficines
turístiques la té el consell insular i que, per altra banda, el
programa Formentera tot l’any, que ja està tancat, s’estudiaran
altres alternatives a aquest programa. Això són les esmenes
10824 i 25.

Passam, en segon lloc, a comentar les esmenes del Partit
Popular, les esmenes parcials. Ho agruparé en tres grups.

Hi ha un primer conjunt d’esmenes que fan referència a la
promoció turística i a les transferències als consells insulars.
Comentar el que ja va dir el conseller a la seva compareixença
i que han comentat els diputats que m’han precedit, fins que les
transferències no siguin efectives la gestió de la promoció la
farem des de l’IBATUR i els ens públics o privats competents
a cada illa. La transferència es farà efectiva el més aviat
possible i mentre es pugui garantir una bona gestió, una vegada
valorats i transferits tots els recursos necessaris. Dins aquest
conjunt d’esmenes n’hi ha que ja estan contemplades dins el
conjunt d’accions que té previst l’IBATUR, dins el seu Pla de
màrqueting i els Plans d’acció i promoció; serien, per exemple,

afecta tot això les esmenes de promoció exterior de llocs
tradicionals, transferències als consells insulars, suport als
programes d’hivern, suport als torneigs d’esport, finançament
de les fires gastronòmiques, campanyes al consumidor final,
campanya de promoció d’Eivissa en el mercat britànic i les
esmenes referents a les transferències per a la promoció als
consells insulars.

Voldria fer una menció especial a l’esmena 10241, a
l’IBATUR, on es demana un increment de 5,14 milions d’euros,
fins arribar als 30 milions d’euros; comentar que, si bé seria
ideal poder comptar amb aquesta xifra per a promoció, crec que
ens hem d’adequar a la realitat que vivim i a la disposició de
doblers que té la conselleria a empreses públiques per realitzar
totes les accions contemplades en els pressuposts de la
conselleria.

Un segon grup d’esmenes, presentades a la secció 12 dels
pressuposts, al programa 751B, de promoció turística, són
accions que realment corresponen a l’INESTUR, que és a qui
correspon la realització del producte turístic. Moltes d’aquestes
accions ja estan previstes dins els pressuposts, però no
detallades, i serien, per exemple, rutes de senderisme, convenis
amb ajuntaments, xarxa cicloturística, etcètera.

I a les esmenes corresponents a convenis amb companyies
de baix cost i al Pla d’estratègia de comunicació amb Menorca
Reserva de la Biosfera, que són accions que es realitzen des de
l’IBATUR, amb acords amb els consells insulars o ens públics
i és des d’allà des d’on s’ha de gestionar.

Un tercer grup d’esmenes corresponen a l’ordenació i
planificació turística, al programa 751C. Hi ha tota una sèrie
d’esmenes que van en aquest sentit; anunciar que quan es van
presentar els pressuposts per part del conseller es va donar
molta importància als programes per fer efectiu l’allargament de
la temporada turística, hi ha tot un seguit d’accions que ja es
recullen en els programes del Pla D i al Pla Mirall. Les esmenes
que rebutjam, que ja pensam que es recullen aquí o es fan
accions per allargar la temporada, serien els plans
d’embelliment, esponjaments, plans d’embelliment de zones
turístiques en colAlaboració amb ajuntaments, finançament de
l’auditori i (...) de Ciutadella, que és la segona fase; Pla de
desestacionalització de la temporada turística de cada illa, que
és l’esmena 10558 de l’INESTUR.

Un quart grup d’esmenes, que seria referent a la millora de
zones madures, pensam i així s’ha reiterat prou vegades, que és
un objectiu important d’aquest Govern l’impuls a la reforma i
remodelació d’aquestes zones. En aquest sentit, s’han presentat
tres esmenes, dues a la reforma de la Platja de Sant Antoni
d’Eivissa i una de la Platja de Palma. Les reformes d’aquestes
zones es contemplaran en els plans d’excelAlència turística. I
quant a la reforma integral de la Platja de Palma, la quantitat ja
es determinarà una vegada que ho determini el pla director.
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Això seria, més o manco, a grans grups el conjunt d’esmenes
a comentar, reiteram el nostre vot en contra de totes aquestes
esmenes i de totes maneres, bé, quedam emplaçats per al debat
en el ple per a l’argumentació més concreta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica intervé el
Grup Parlamentari Popular, Sra. Vinent, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em basta un minut, vull
agrair a tots els grups el to de la seva intervenció i també agrair
la voluntat de transaccionar algunes esmenes que ha fet Unió
Mallorquina. L’únic que he d’afegir és que les transferències en
promoció, si no hi ha partida pressupostària perdem un any més,
i any rera any sentim els mateixos arguments, i jo el que he de
dir és que els anys passen molt de ver i ja duem dos pressuposts
i no apareix absolutament ni un sol cèntim dins els pressupostos.

Estam d’acord que els pressupostos són continuistes, i així
ho vam dir a la compareixença del conseller, però també
enriqueix molt fer un debat a la totalitat, per tant nosaltres
presentam aquestes esmenes per açò. El que sí volem fer
constatar és que no són molt ilAlusionants, consideram que són
escassos, només augmenta un 7% en referència al de l’any
passat que augmentava un 10, i quan és la major indústria el
turisme avui a les Illes Balears.

No he de dir res més, crec que, com he dit, agrair a tots, i a
la Sra. Crespí jo trob que és molt difícil convèncer-la quan ja du
tota la seva resposta escrita. I per tant, res més, agrair i esperem
que dins la pròxima setmana en els pressupostos hi hagi alguna
transacció a fer, que nosaltres creim que seria molt d’agrair
perquè millorarien els pressupostos sense cap dubte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Volen intervenir en torn de
contrarèplica? No.

Per tant, idò, passam a la votació de les esmenes de la secció
12, Conselleria de Turisme; si cap grup no demana votació
separada, passaríem a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

8, 8.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, ho he comptat malament. Qui m’he deixat jo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo.

EL SR. SECRETARI:

3, 4, 5 ... Clar. Deman disculpes.

LA SRA. PRESIDENTA 

Moltes gràcies, Sr. Secretari. Queden rebutjades les esmenes
del Grup AIPF.

Perdó, el substitut de la secretària.

Passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió per avui. Gràcies.
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