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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam per fi aquesta sessió
d’avui, demanant disculpes pel retard per causes totalment
alienes als diputats de Menorca, però finalment hem arribat.

Primer de tot demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia, presidenta, Francesc Dalmau substitueix Miquel
Gascón.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Antoni Garcias Simón.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Miquel Àngel Llauger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a
dictaminar el projecte de llei RGE núm. 13990/09, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010. Aquesta presidència informa als 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, 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. També es comunica als grups parlamentaris
que les votacions es realitzaran al final de cada debat.

Passam al primer debat número 1, corresponent a l’articulat
del dictamen del projecte de llei. I amb caràcter previ i abans de
començar aquest debat don la paraula al Sr. Boned del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per donar a conèixer
que a la ponència es varen incorporar i es varen aprovar amb els
vots de tots els grups que donen suport al Govern un llistat
d’esmenes i a una d’elles, en concret la 14526 s’ha vist la
necessitat, una vegada incorporada i abans de començar aquesta
comissió, de fer un seguit de correccions que són bàsicament
tècniques i és incorporar alguna paraula i corregir-ne alguna

d’altra o alguna expressió que no canvia en absolut el contingut
i l’objecte d’aquesta esmena.

Per tant, voldria proposar a la resta de portaveus és si tenen
a bé de donar per bones aquestes correccions i simplement
donar-les per incorporades tal com estava l’esmena, però amb
aquestes correccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò així solAlicit als portaveus dels grups
parlamentaris que manifestin si estan d’acord a admetre
aquestes rectificacions a aquesta esmena? Sí.

Idò passam al debat de l’articulat allà on es mantenen les
esmenes següents totes del Grup Parlamentari Popular: a
l’article 6, crèdits ampliables i generacions de crèdit les
esmenes 14657 i 14658; a l’article 12, retribucions de membres
del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal
eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes, l’esmena
14650; a l’article 14, indemnitzacions per raó del servei, règim
general i supòsits específics, esmena 14651; a l’article 15, oferta
d’ocupació pública, esmenes 14652 i 14653; a l’article 19,
avals, esmena 14654; a la disposició addicional tercera,
racionalització del sector públic instrumental, esmena 14649. I
les esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals són les següents: 14655, 14656, 14659, 14660 i
14661.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes intervé la Sra.
Sugrañes per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les nostres esmenes van
encaminades a obtenir una major eficiència en la gestió i en
l’assignació de recursos, així com per donar major transparència
i prudència financera. No he de recordar-los l’important que és
el text articulat perquè és allà on se desenvolupa tot el que
després es posarà en números als pressuposts.

Són tretze les esmenes presentades, en podríem haver-ne
presentat moltíssimes més, però és evident que el resultat seria
el mateix. Per tant, en faré una breu exposició.

Hem presentat dues esmenes de supressió perquè
consideram que estam davant d’uns pressuposts de dèficit i el
que faran d’aquesta manera amb els crèdits ampliables és
incrementar el dèficit. En aquest moment retiraria la 14658
perquè es refereix a mitjans aliens, i aquesta quedarà retirada.
Mantenim la 14657, que és la de radiotelevisió, respecte de la
qual hem de manifestar que creim que està clarament
argumentada o defensada en el sentit que tenim la presentació
dels pressuposts que va fer el director general de radiotelevisió,
on ens va dir, paraules textuals: “que donava les gràcies al
conseller Sr. Manera per haver posat damunt paper les xifres
reals del que necessitava la radiotelevisió per a aquest exercici”.
Per tant, davant d’aquesta declaració tan clara i tan alta,
entenem que no és intelAligible que es posi com a crèdit
ampliable aquest tema.
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L’altra la retiram, és contradictori, sempre hem dit el mateix,
és contradictori que els grups que avui donen suport al Govern
i que abans eren a l’oposició sempre defensaven que donar
ingressos a la partida de mitjans aliens, era substituir la sanitat
pública per una sanitat privada. Ara veim que quan governen
se’n temen que això no és així, i la retirem perquè de fet la
nostra postura sempre va ser mantenir aquest crèdit.

Després presentem una altra esmena, la 14650, que fa
referència a l’article 12 i en aquest article es contempla que si
bé les retribucions no experimentaran cap tipus d’increment en
referència a les retribucions corresponents al 2009, hi ha un
afegitó que diu “excepte als alts càrrecs de salut”. Evidentment
és inexplicable aquest greuge comparatiu entre conselleries i
més amb tota la problemàtica que hi ha entre els treballadors de
la sanitat i educació. Si s’hagués presentat una esmena
incorporada a la ponència i que ja serà el moment de debatre o
parlar sobre el text en concret o en totalitat el dia del plenari,
entenem que a qui correspondria, seria significatiu i seria
d’agrair que aquest afegitó s’eliminés.

Després tenim a la 14651 d’addició, es parla de dietes per
assistir a comissions d’empreses públiques. Està molt bé que es
fixi un límit de 200 euros, però creim que això deixa una porta
oberta perquè hi ha tal vegada dietes que són inferiors i això
podria ser la manera d’incrementar les que no arribaven a aquest
límit. Per tant, jo crec que seria un aclariment afegir aquí que no
es pot sobrepassar el límit de 200, però les actuals que es
mantenguin en la mateixa quantitat i no tenguin cap increment.

Per donar per donar major transparència, i crec que aquesta
també la podrien aprovar, de fet mirant les que s’han inclòs a la
ponència, aquestes esmenes que s’han inclòs a la ponència per
part del Grup Socialista és demanar autorització a la Conselleria
d’Economia i Hisenda. Les que presentam nosaltres a l’article
15, concretament la 14652 i la 14654, jo crec que tal com està
presentat en el text és davallar el control i creim que no és
aconsellable i que seria molt més aconsellable en aquests
moments que el que posa el text “demanar comunicació prèvia
al director general de Funció Pública”, en lloc de posar
“comunicació prèvia al director general de Funció Pública”,
posés “autorització prèvia de les conselleries d’Interior i
d’Economia i Hisenda”, atesa la incidència econòmica que té
sobre aquestes conselleries i sobre les despeses de la comunitat.

A l’article 19 hem presentat una esmena de supressió, la
14654. Creim que es refereix a l’import de cada aval, posa que
no pot excedir de 30% de la quantitat, excepte en el supòsit en
què el Consell de Govern acordi exceptuar tal limitació.
Entenem que això és donar massa discrecionalitat. Estem
parlant de quantitats molt importants, perquè de fet a l’apartat
d’avals és un deute encobert. Seria molt millor que això passés
per eliminar l’autorització del Consell de Govern perquè es
mantingués com a aval.

Després l’esmena 14649 que és de supressió a la disposició
addicional tercera, perquè es refereix a patrimoni i perquè crea
un nou ens, i no és el moment, i en cap moment no queda clar
que se’n suprimeixi cap.

I després hem presentat unes noves disposicions addicionals,
que són les esmenes 14655, 14656, 14659, 14660 i 14661,
perquè en definitiva donada la mala situació econòmica que
tenen els ajuntaments i que són els primers que donen molts de
serveis sense tenir l’obligació, el Fons de Cooperació Municipal
es fixés el termini del primer trimestre per poder-lo cobrar.
D’aquesta manera es permetria a les arques municipals tenir una
idea d’allò que poden disposar. I tal i com està ara no es fixa un
termini que pot ser durant tot l’any, i crec que seria interessant
almanco per a la tranquilAlitat dels municipis, saber que és al
primer trimestre. En el mateix sentit hi ha el fons de capitalitat
de Palma, que també fixem que s’aboni durant el primer
trimestre de l’any següent.

Com que l’any 2010 la comunitat autònoma cedirà la gestió
dels museus de titularitat estatal als consells, creim que es pot
completar aquesta transferència amb tot allò que és patrimoni
històric. Seria interessant afegir-ho a aquest text.

Un altra d’interessant seria l’agilitació de la tramitació, un
per al tema de la Llei de dependència perquè el que hem de fer
és que l’usuari pendent de rebre aquestes ajudes tingui una
tramitació fàcil i no tan feixuga com és la de demanar les ajudes
per a la dependència. Jo crec que és molt més fàcil que l’usuari
es dirigeixi a una entitat i que aquesta sigui la que li tramiti tot
i no anar i venir i que una tramitació passi per tres organismes,
quan amb un pot estar aclarit.

La mateixa idea tenim en el tema de les ajudes per als
treballadors. Hi ha quatre fons, el SOIB, serveis socials, treball
i fons propis del consell i Govern, i demanaríem que
s’unifiquessin tots en un i d’aquesta manera el que faríem seria
reduir costos i agilitar també la tramitació d’aquestes ajudes. I
aquesta ja està completada amb unes altres esmenes a les
diferents seccions que s’han presentant, tant a la secció 11, estan
completades aquestes esmenes a l’articulat amb esmenes a les
diferents seccions que es recullen.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Torns a favor? No n’hi ha.
Torns en contra? Per part el Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per anunciar el vot desfavorable d’Unió Mallorquina a aquestes
esmenes. 
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En relació amb el tema dels crèdits ampliables,
tradicionalment s’han fet aquests crèdit ampliables, han existit,
tant a IB3 com a l’ib-salut i entenem que donen la flexibilitat
necessària per a la gestió pressupostària. Per tant, són necessaris
i des d’aquest punt de vista, lògicament no podem acceptar les
esmenes presentades.

En relació amb les retribucions del personal directiu, a
excepció dels alts càrrecs de salut, entenem que tenen una
particularitat específica i per això s’ha de mantenir. De totes
maneres sí s’ha fet un gran esforç en relació amb el retall i la
contenció d’aquesta qüestió. Per tant, pensam que el que s’ha de
destacar és precisament aquest esforç i no aquesta petita
excepció per una qüestió específica.

Pel que fa a les dietes, entenem que l’esmena del Partit
Popular no aporta res. Ja existeix aquesta previsió a l’article
14.3. Per tant, no té sentit l’acceptació de l’esmena.

En relació amb els mecanismes de control, es proposa que
hi hagi l’autorització d’Interior i d’Economia i Hisenda.
Consideram que això seria un excés i que aniria en contra de
l’agilitat i de l’eficiència en la gestió, i precisament per això
entenem que no se poden acceptar aquestes esmenes.

Sobre la creació d’una nova entitat, entenem que aquesta
previsió està relacionada en la supressió o fusió d’altres entitats
existents, en cap cas no hi haurà un augment de les entitats
jurídiques del sector públic, sinó que hi haurà una reducció a
través de la seva fusió. Però evidentment el redactat del precepte
ha de ser ample per permetre al Govern un marge d’actuació en
relació amb aquesta fusió d’entitats existents.

En relació amb les esmenes que fan referència al termini
d’abonament d’ajudes, tot i respectar la idea i lògicament
entenem que el Govern hauria de pagar les ajudes el més aviat
possible, això està en funció del Pla de tresoreria i d’acord amb
la legislació de finances de la comunitat autònoma, és aquest pla
el que determina quan es paguen les ajudes, sinó a través de la
Llei de pressuposts, lògicament la Llei de pressuposts no preveu
la liquiditat que tendrà la comunitat autònoma i aquesta qüestió
de l’abonament d’ajudes està íntimament relacionada amb la
liquiditat.

Finalment en relació amb e grup d’esmenes que fan
referència a transferències de competències o ajudes, aquest
grapat d’esmenes està relacionat amb temes administratius i no
en temes pressupostaris. Per tant, entenem que no és aquest el
lloc adequat per tractar la temàtica que plantegen les esmenes.

Per totes aquestes raons, el vot d’Unió Mallorquina serà
desfavorable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldríem animar a
la Sra. Portaveu del Grup Popular, malgrat no li aprovarem i
empram el torn en contra, que no es desanimi i presenti totes les
esmenes que el seu grup pensi que han de millorar els
pressuposts, perquè fins i tot si no s’aproven, marquen una
alternativa; per tant, la melangia amb què s’ha expressat, que ha
dit que presentava poques esmenes perquè tenia poca fe en la
seva aprovació, jo l’animaria perquè tenen una funció i sempre
enriqueixen el debat i sobretot si ho fa amb un caràcter
constructiu, millorable o des d’un altre plantejament ideològic.

Dit això, efectivament no aprovarem de moment les esmenes
que ens ha plantejat, però perquè creim que dificultarien la
gestió dels pressuposts, uns pressuposts especialment difícils
com són els que hem hagut de presentar per a l’any 2010, atès
el moment econòmic que vivim.

Les dues primeres, ja s’ha dit que se n’ha retirat una, però
s’ha mig defensada, l’ha retirada i fa referència als crèdit
ampliables, que certament és un mecanisme delicat que hauríem
de vetllar molt perquè no fos abusiu, sobretot en el moment en
què no tenen finançament propi -diguem-ho així-, que permet
una desviació de l’equilibri pressupostari i que donaria per fer
una reflexió de fons al respecte. Però realment sempre hi ha
estat i francament, amb abusos importants, molt especialment jo
diria que precisament en la lletra que ara pretén suprimir el
Partit Popular que és IB3, on tothom sabia, des de la directora
general fins a tots els involucrats, que s’estaven pressupostant
de l’ordre d’una cinquena part d’allò que realment es gastaria.
Era un secret a veus, tothom sabia perfectament que provocaria
un forat, se sabia que anava al centenar de milions d’euros i se’n
pressupostaven una vintena. I enguany quan precisament, ja s’ha
dit, s’ha fet un esforç per pressupostar amb transparència la
despesa, és cert que haurem d’esperar un parell d’anys a veure
si podríem arribar a suprimir aquesta lletra. Però no deixa de
sorprendre que qui ha abusat d’una manera absolutament poc
prudent d’aquesta autorització, sigui ara qui la vulgui retirar
absolutament, a nivell de suprimir-la.

Ja, a l’altra esmena no hi faré esment perquè el propi Partit
Popular l’ha retirada, jo quasi també li agraesc perquè sembla
que la presentava perquè els grups del Govern fossin congruents
amb els seus principis ideològics de la relació de l’esmena,
precisament ens separàssim dels principis ideològics del Partit
Popular que era el grup proponent. La veritat és que aquests
maldecaps parlamentaris jo quasi li agraesc que no ens els
provoqui perquè li hauríem d’haver aclarit quina és la nostra
posició. En el moment en què vostè retira l’esmena doncs ja no
hi entraré, només l’he apuntada perquè vostè, vulgui o no,
tanmateix ha volgut fer una defensa de la que retirava.

La 14650, sobre els sous dels gerents o dels alts càrrecs de
la Conselleria de Sanitat, vostè coneix que és una diferència que
es va establir a altres lleis de pressuposts i ara que s’estableixen
uns límits no sembla raonable que sigui tampoc una retallada
tan important com la que plantejaria l’esmena del Partit Popular.
Pot ser sí que com a transacció o algun altre límit, vist que s’ha
establert el límit general per als gerents en els sous de director
general, alguna altra que pugui tenir a veure amb conselleries o
d’altra reflexió, altre punt de referència, però l’eliminació
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directa d’aquesta diferència que establia el propi Partit Popular
en els seus pressuposts creim que tampoc no és raonable.

La 14651, que estableix un límit que no es vulguin
augmentar les dietes, realment l’hem trobada redundant.
L’article deixa clar que no hi pot haver ampliació de dietes per
assistència i marca un límit màxim a les que superaven els 200
euros. Si allò que es pretén és que quedi més clar que les que
estan per davall dels 200 euros no poden pujar, doncs, també
quedarem a l’espera de si pot haver alguna fórmula per
transaccionar, però al nostre entendre, i des de la lectura dels
14.3, veim clarament que no es podrà modificar durant el 2010,
amb el darrer incís que apunta, qualsevol ampliació de dietes
encara que estiguin per davall dels 200 euros. De totes maneres,
si del que es tracta és de precisar una cosa que ja diu la llei,
doncs cerquem una fórmula, tampoc no trobam molt reeixida la
redacció tal i com està la 14651 i, per tant, d’entrada ara, avui,
no li donaríem suport.

La 14652 i la 14653, sobre les “opos”, sembla que volen
introduir un element més de rigidesa o de dificultat per
convocar les “opos”. Per part del nostre grup el fet que ja es
redueixin les ofertes públiques en el 15% de la reposició
d’efectius, que jo crec que és el tema clau d’aquest article, ja és
molt contundent, francament, el 15% de la reposició d’efectius.
Per tant, a partir d’aquí jo crec que hem de posar la màxima
celeritat per a que, realment, es produeixin aquestes “opos”
perquè parlam sempre de places que estan, efectivament,
ocupades per interins, posar-hi més prevencions i més dificultats
i més talls quan ja sabem l’embolicat que representa un procés
d’oferta pública, creim que no cal, i no sé si és que el Partit
Popular senzillament qüestiona aquest 15 i considera que no
hauria d’haver oferta pública, no acab de veure quina és la
dificultat. Les regles del joc estan plenament establertes en la
Llei de pressuposts, en la Llei de funció pública, hi ha una
comunicació prèvia a funció pública, però se suposa que tothom
tanmateix complirà amb la llei, com és natural, i creim que amb
això ha de ser suficient.

Respecte de la 14654, sobre els avals a empreses públiques,
crec que també l’element clau és a l’apartat primer, és la
limitació màxima dels 15 milions d’euros per avalar. Realment
com és que després es distribueixi aquests 15 milions entre totes
les entitats dóna un marge de gestió de tresoreria, de gestió
financera per part del Govern que creim que és un tema de
gestió més que no de limitació, com planteja el Partit Popular a
la seva esmena, perquè tanmateix el límit està en el primer
apartat i amb els 15 milions que crec que a nivell de despesa és
el que ens ha de preocupar.

Respecte de la 14649 i la supressió d’una empresa pública,
millor dit, l’autorització per refondre empreses públiques
l’argument per suprimir és que no es donen garanties que se
suprimiran empreses, al revés, sembla que se’n crea una de
nova. La lectura teleològica de la disposició, més la disposició
final sisena, més l’exposició de motius cita expressament les
entitats que es pretenen refondre i creim que queda clar que la
intenció de la norma és autoritzar el Govern perquè refongui,
suprimeixi, és a dir, limiti, millor dit, redueixi el conjunt
d’empreses públiques que tenen cura d’aquesta tasca. Si ho hem
d’aclarir també quedam oberts a una transacció, però
l’eliminació que es planteja no creim que sigui raonable perquè,
precisament, sembla que tant l’esmena com el contingut de la

llei pretenen el mateix que és reduir el sector públic a aquesta
vessant del Govern.

Les 14655 i 14656, que volen marcar dates de pagament
d’una sèrie de fons municipals, podríem posar una esmena per
a moltíssimes subvencions...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...rebre amb la màxima celeritat i que som conscients que el
moment de tresoreria...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...dificulta, però creim que el pla estratègic de tresoreria, el
pla si ha estat sempre important deixar-ho en mans del Govern,
per a l’any 2010 intuïm que serà especialment vital no posar-li
ara retalls ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Sí, veig que no és la veu, que ja de per si fa esforços, sinó
que hi ha alts i baixos. Aquest govern té alts i baixos, i això
afecta tots els aspectes de la vida parlamentària. Vaig acabant,
Sra. Presidenta. 

La 14659, estam d’acord que s’ha de transferir la gestió dels
museus de titularitat estatal, de fet així és com està establert a
les competències dels consells, el que no ens sembla correcte,
i a més seguint tota la jurisprudència que hi ha sobre els límits
que tenen la llei...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...que poden regular és que hagi d’establir-se per llei de
pressuposts aquesta obligació. Per paga aquesta obligació ja
existeix, és a l’Estatut, només que a ningú no se li escapa que té
una dificultat, que el decret del Govern quant a acord de
traspassos ha de derivar d’un acord, d’una comissió de
transferències, per un petit, petit detall de matís que són els
doblers que s’han d’associar a aquesta transferència o a aquesta
gestió. Aquest petit detall que no el pot resoldre l’Estatut de
manera automàtica, com no resolt l’Estatut ni la Constitució
quant a les transferències de Govern de l’Estat a la comunitat
autònoma, doncs s’ha de fer tanmateix a aquest acord recíproc
i és on ens adreçam. De totes maneres, feim vots perquè
realment es faci un avanç considerable dins el 2010 quant a
transferències, aquesta i d’altres de les quals estan pendents els
consells.

La 14660 crec que transgredeix el límit del que és una llei de
pressuposts quan entra dins l’argumentació de qui ha de tramitar
què quant a les ajudes per discapacitats o per atur, la 14661, que
entra dins la pròpia organització interna del Govern i, per
ventura, estan més bé enfocades des del punt de vista ideològic
o de gestió, tal i com ens apuntava la Sra. Sugrañes dins les
seccions, dins les esmenes de les seccions, que no que la
mateixa llei marqui estructuracions o maneres orgàniques al
Govern que, jo crec, superarien el propi d’una llei de
pressuposts.
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Aquestes són les esmenes, per tant, les votarem en contra.
Només dos apunts respecte de les que s’han incorporat. Una és
sobre l’article 11 i els límits respecte dels acords adoptats amb
els sindicats que enguany, per a l’any 2010, no es podran dur a
terme. Nosaltres confiam que dins la negociació encara els
pròxims dies de poder-ho aprovar d’haver-hi alguna novetat en
aquest apartat, en qualsevol cas ja el mateix article 11 apunta
que es podria modificar o que es podria resoldre amb un acord
entre les parts i nosaltres feim vots perquè això es produeixi
perquè pensam que s’ha d’intentar fer un avanç dins el 2010.
Per l’altra, com apuntava també la lletrada de la comissió,
pensàvem que algunes de les disposicions finals que s’han
incorporat en ponència seria bo que es reordenàs la seva
numeració, perquè les dues finals fossin la d’entrada en vigor i
la de l’autorització a la conselleria per a la normativa
reglamentària. En tot cas són uns suggeriments que aportam
aquí en comissió i que durant tot el debat i durant tot el procés
i, fins i tot, com a reflexions tècniques seran al final que es
resoldran.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la seva tolerància i acab
la meva intervenció. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més el Partit Popular
invoca a les seves esmenes el principi d’austeritat, ho fa a
l’esmena 14657, la qual cosa, invocar aquest principi, ja
comença a ser una tradició, un costum i apelAla també els seus
principis ideològics a l’esmena 14658 que després, curiosament
i amb bon criteri, també retiren.

Començ per aquestes dues esmenes perquè jo som un
defensor del valor de l’austeritat i crec també que és bo tenir i
mantenir principis ideològics. Tant de bo que el Partit Popular
s’hagués aplicat, a ells mateixos, aquest principi o valor de
l’austeritat quan va tenir l’oportunitat de fer-ho i tant de bo
també que hagués estat mínimament coherent amb el que diuen
que són els seus principis ideològics.

Dit això, tampoc no hi veig massa relació entre ideologia i
el fet que els crèdits per a l’ib-salut, per exemple, tenguin el
caràcter d’ampliable, però com ja he dit amb bon criteri l’han
retirada i per tant, no aprofundiré en la qüestió. Consideram que
el caràcter ampliable del crèdit és imprescindible tal i com ja ho
va considerar en lleis d’exercicis anteriors el mateix Partit
Popular.

Referent a la 14650, de supressió de la secció d’alts càrrecs
de l’ib-salut, no la consideram tampoc adient. Volem insistir
que aquest nivell retributiu ja es va fixar també a l’anterior
legislatura, d’igual manera que es va fer amb els gerents
d’hospitals o de centres de salut. Vull recordar, com ja s’ha fet,
que per primera vegada la proposta de llei de pressupostos
estableix un límit per al personal directiu professional que no
gaudeix de la condició d’alt càrrec, que no podrà excedir de les
retribucions corresponents a un director general. 

L’esmena 14651, referent a dietes, també la rebutjam per
innecessària ja que el que es pretén ja s’estableix en caràcter
general en el mateix precepte del projecte de llei. Creim per
tant, Sra. Sugrañes, que no hi ha cap porta oberta com vostè ha
manifestat.

A les esmenes 14652 i 14653 el Partit Popular proposa que
sigui preceptiva l’autorització de les conselleries d’Interior i
Economia i Hisenda. Consideram que és suficient la
comunicació prèvia a la Direcció General de la Funció Pública
i que la proposta del Partit Popular aniria en contra de la també
necessària agilitat i eficiència de la gestió de l’activitat pública.

A la 14654, referent a avals, el Partit Popular pretén
suprimir una potestat discrecional del Consell de Govern, que
una vegada més ells mateixos varen establir i que ells mateixos
varen utilitzar de manera abundant. El Grup Parlamentari
Socialista vol mantenir aquesta potestat discrecional i que, per
tant, el Govern disposi de certa dosi de flexibilitat en aquest
àmbit com així ha estat sempre, ara bé, evidentment que
l’utilitzi només quan estigui justificat i amb la prudència i el
rigor oportuns.

La 14649, de supressió, també la rebutjam, malgrat que -val
a dir- coincidim amb els objectius que s’indiquen a la proposta
de llei de pressupostos, que no són altres que precisament
concentrar i reduir els ens del sector públic i en particular i de
manera especial, els ens que gestionen l’àmbit immobiliari
patrimonial o d’habitatge de la comunitat. És un tema, però,
complex on s’haurà d’analitzar quina forma jurídica s’aplica en
cada cas, en uns casos s’hauran d’extingir, en altres fusionar i
en altres reestructurar, però -com he dit- la finalitat no és altra
que la de reduir el nombre d’ens públics per tal de millorar
l’eficiència en les tasques o en les funcions que aquests ens
desenvolupen.

Quant a les esmenes 14655 i 14656, on el Partit Popular
proposa fixar terminis per fer front a pagaments de
compromisos com per exemple el Fons de Cooperació
Municipal o el Fons de Capitalitat de Palma, som conscients de
les dificultats de tresoreria que pateixen els municipis, ara bé, el
Govern -com també deu conèixer el Partit Popular- no està
exclòs d’aquestes dificultats. Per tant, com no pot ser d’altra
manera els pagaments s’hauran de fixar dins el pla de disposició
de fons de la tresoreria de la comunitat autònoma, i aquesta
qüestió és competència del Govern.
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Ja per acabar respecte de les esmenes 14659, 14660 i 14661,
de cessió de gestió de museus estatals, d’unificació de la
Fundació Joan Crespí pel que fa a la gestió de la dependència o
d’unificar les ajudes a persones aturades amb risc d’exclusió, no
consideram adient que aquestes qüestions, que són aspectes
estrictament administratius siguin regulades mitjançant la Llei
de pressuposts generals ja que no formen part del contingut
propi d’aquesta llei de pressuposts segons la doctrina del
Tribunal Constitucional. 

I aprofitaré per recordar que aquest govern manté i compleix
el compromís de no tramitar i aprovar una llei
d’acompanyament que serveixi de calaix de sastre per aprovar
multitud de qüestions. Ho vull recordar ja que ho valoram d’una
manera molt positiva. Per aquest motiu no donarem suport a
incloure aquestes qüestions a la Llei de pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Popular hem
intentat presentar unes esmenes que donessin més agilitat al
ciutadà, que poguessin reduir deutes, en definitiva era reduir la
burocràcia i facilitar les tramitacions a la ciutadania, però ja
veiem que per part dels grups que donen suport a aquest govern
el que interessa és distorsionar o complicar tot això als
ciutadans perquè, és clar, hem de justificar la quantitat de gent
que tenim a cada conselleria. 

Entraré ara a les manifestacions que han fet els diferents
grups. Al Sr. Alorda li he de dir que li agafo el guant. Quan
vàrem fer les esmenes, se’n va traspaperar una, si vostè m’ho
permet li diria que una és la del crèdit ampliable a l’Agència
Tributària, i era de supressió, per tant, si tots els partits estan
d’acord i ja dic agafant el guant que m’ha donar el Sr. Alorda,
si hi està d’acord, podríem incloure aquesta esmena també... Sr.
Alorda, no contesta.

Bé, quant a allò... sí que li he de dir que ha dit una frase, que
té tota la raó, d’això que aquest govern té alts i baixos,
efectivament, té més baixos que alts, però ara posem-nos
seriosos. 

A veure, amb el tema d’IB3 que el Sr. Alorda em diu que bé,
que sempre hi ha hagut crèdits ampliables, efectivament però
una cosa és a l’inici d’una IB3, d’una televisió i l’altra és quan
ja aquesta televisió ja du anys en marxa. Per tant, crec que si el
director general -i hi torn a insistir- deia que per primera vegada
estàvem davant uns números tan realistes, no és lògic que vostès
ho fixin com a ampliables. El que ens diuen és que aquests
pressuposts que vostès han fet són totalment ficticis. No els
altres, no, els que vostès han fet, són ara vostès els que
governen, per tant, ara vostès són els responsables d’aquest
pressupost i en aquest pressupost no es correspon el que han
posat en números amb el que han posat en lletres.

Després, quant als doblers dels alts càrrecs, li torn a dir el
mateix, no és el moment, no és el moment, en una època de crisi
tal i com tenim ara no és el moment de fer aquestes diferències,
i a més amb el tema que vostès han dit i han repetit una i altra
vegada amb els sectors que tenim de sanitat i educació que no
hi ha manera d’arreglar el tema dels seus sous i dels retalls, bé,
que es compleixin els convenis. Davant d’això jo crec que no
seria un moment gaire oportú per fer aquestes diferències, però
vostès són, evidentment, els que governen.

Després vostès insisteixen, de la lectura de l’esmena que fa
referència a la reducció d’empreses, vostès diuen que d’aquella
lectura es desprèn clarament. No, d’aquella lectura es desprèn
que es pot contemplar una supressió, no es diu en cap moment
que es materialitzi aquesta reducció d’empreses. Per tant el que
val és el que està escrit, no les..., com ho diríem?, els conceptes
o les idees que es faci cada un dels grups.

Després, quant a la 14655 i la 14656, efectivament es deu a
un petit detall, però també li he de dir una cosa: la Llei de
pressupostos, encara que..., i el text articulat en concret, les
coses s’han de posar al text articulat i després plasmar amb
nombres a la Llei de pressupostos, però és necessari que figuri
recollit a la part de l’articulat. Per això, en totes les altres
esmenes també, clar, s’ha posat que la tramitació sigui més
ràpida quant a les ajudes de dependència, s’ha posat que sigui
també més ràpida quant a les ajudes als treballadors, perquè
necessàriament és per complementar les esmenes que hem fet
a les diferents conselleries, però sempre hem de recordar, i
sembla que això ho oblidem, que l’articulat és, i ho torn repetir,
el que posem amb números ho posem amb lletres, no ho podem
deixar, perquè era el teníem els altres anys amb l’Agència de
Transparència, amb l’Oficina de Transparència. Resultava que
no figurava a l’articulat, no figurava ni forma de pagament ni
res; si no ho posa allà no figura enlloc, i per tant no és cap
incongruència posar-ho en el text articulat, les esmenes que li
hem presentat.

Quant al Partit Socialista he de dir, bé, com sempre, que
sempre dóna lliçons qui menys en pot donar, però bé, en el tema
que posem valor d’austeritat i que..., home, de fet nosaltres les
esmenes que hem presentat ha estat en aquesta línia, però, clar,
no són vostès el que fan això, perquè amb els nombres que ens
han presentat vostès saben que han fet una retallada dient
principio de austeridad però vostès saben que aquests
pressupostos no es podran complir, i no es podran complir
perquè vostès han pressupostat quantitats inferiors al que van
pressupostar l’any 2009 i inferiors a les liquidacions del 2008.
Em volem dir com ho compliran? Per tant no vinguin a defensar
una austeritat quan el que vostès han fet ha estat presentar-nos
uns pressupostos que són una veritable mentida, però...

Després, en allò de les comunicacions al Consell de Govern,
idò creiem que és necessari, creiem que és necessari que es faci
això i que hi hagi aquest control més exhaustiu en aquestes
despeses, perquè si no tornem al mateix, estem davant uns
pressupostos deficitaris i amb aquesta manera de funcionar el
dèficit serà moltíssim major.
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I crec que..., bé, i el tema dels avals. Home!, no em poden
discutir el tema dels avals si per una banda m’està defensant
tanta austeritat, no em discuteixi el tema dels avals, perquè
resulta que això és un deute més encobert. Per tant el seu discurs
es contradiu moltíssim amb el que està plasmat en aquests
nombres.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. I en torn de contrarèplica
algun grup vol intervenir? Sí, per part del PSM, BLOC, el Sr.
Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dues reflexions general
respecte de la rèplica de la Sra. Sugrañes i després dos detalls.

Respecte d’allò general, la crítica duríssima del Partit
Popular a la seva gestió anterior i que tot era burocràcia i
contrari als interessos dels ciutadans, jo crec que en part l’hem
de compartir i hem de llevar burocràcia que s’havia anat
establint; hem pres mesures en aquest sentit i alguna més se
n’haurà de prendre, però algunes de les mesures que sí que tenia
el Partit Popular les mantenim; és vera que no se’n crea cap de
nova, totes les que vénen, vénen de la gestió que tan durament
ha criticat la portaveu del Grup Popular i que en part podem
compartir, però creim que alguna de les pautes que ens
marcaren, les hem de mantenir encara de cara al 2010, tot i que
intentam reduir, per exemple no posam noves traves a les
"opos", com també es planteja a les seves esmenes, o més
autoritzacions o més dificultats. 

Quant a la segona general, crec que hi ha un problema.
Nosaltres volem austeritat, no volem gastar per damunt de les
possibilitats, però també volem despesa pública. Crec que això
no sé si s’ha confós. Creim que en aquest moment és necessària
la despesa pública i podem compartir amb vostè que hi ha un
punt a la frontera de la imprudència respecte de com s’estan
mantenint aquests pressupostos per poder fer despesa, en això
té raó; ara, quan veim l’argument que vostè utilitza i després
faig un repàs a les esmenes per seccions que bàsicament ens
conviden a multiplicar la despesa, no acab de veure tampoc la
congruència d’aquesta prudència que ens recomana en la línia
de treball que apunten a les seccions, no tant en aquesta de
l’articulat.

Passant a les esmenes que vostè ha tornat a replantejar, i ja
que em feia el guant de l’Agència Tributària, jo crec que per
ventura estaria bé, ho valorarem, no hi ha cap esmena al
respecte, i ja veurem si s’aconsegueix la unanimitat per part de
qualcú, però de moment creim que allò important és que aquests
crèdits ampliables no es duguin al límit absurd que vostè
aplicava a IB3, o el Grup Popular, perquè si realment vol vostè
agafar qualque guant que li tir, n’hi tir un: li pos messions que
la diferència a la liquidació de 2010 a IB3 gràcies a l’ús
d’aquesta lletra que vostè vol suprimir no serà ni d’enfora la que
vostès feien amb IB3 a les anteriors anualitats, no si era nova ni
si deixava de ser nova, la que vostès sabien que es produiria; li
pos messions, vostè ara no tendrà contrarèplica, podem quedar
a fora, agafam dos testimonis i pactam les messions que posam.

Jo no ho sé, què passarà, eh?, parlam de 31 de desembre del
2010 i de la liquidació, però m’arrisc, m’arrisc, i li dic que vostè
posi el límit de la despesa, i no tenc ni la Direcció General
d’IB3 ni la Conselleria d’Hisenda; és una intuïció, un
pressentiment que tenc i m’arrisc, però agafi el meu guant i
posem unes messions potents. Sé el que vostès feren, clar, això
sí està liquidat i ho conec; per tant li pos aquestes messions.

Respecte dels sous, jo li volia aclarir una cosa: no feim
diferències; hem llevat diferències, l’únic és que no les hem
llevades totes. Jo crec que el matís és important, és cert. Les
diferències que vostès crearen, no les hem llevades totes; n’hem
llevades, en llevam, però no les llevam totes, és ver, per ventura
hi ha d’haver una reflexió aquí, però els que varen colAlocar les
diferències, per dir-ho amb la seva terminologia, són vostès, i
clar, quan llavors hi és, no és tan bo de fer llevar el que un altre
ha creat per tornar allà on érem. Per tant crec que això haurà de
dur a una reflexió i que ja enguany es fa un avanç en la línia del
que vostè deia i en la línia contrària del que vostè feia. 

De totes maneres la darrera, la de l’entitat que es crea, jo li
puc garantir que si no hi ha supressió d’entitats no hi haurà
creació d’entitats. Si això s’ha de garantir amb una transacció
doncs en parlam; no ho garanteix l’esmena tal i com vostè la
planteja però sí que li puc garantir que per part del nostre grup
no s’autoritzarà o no donarem suport a la creació d’una entitat
nova que no dugui com a conseqüència la reducció de les
existents. Per tant aquest és un compromís polític que queda
recollit a l’acta i si hi ha una manera, trobam una fórmula
perquè quedi més exprés a dins la llei, no hi tendrem
inconvenient, tot i que llegint l’exposició de motius, llegint la
disposició final sisena, llegint la disposició addicional tercera,
jo crec que queda bastant clar teleològicament a què autoritzam
el Govern i el que seria un excés ultra vires del que nosaltres li
autoritzam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident, i per tant seria absurd
negar-ho, que el Govern té alts i baixos. Ara bé, el Partit
Popular amb massa freqüència confon les discrepàncies i el
necessari i positiu debat d’idees i de propostes, ho confon per
certs tics amb crisi; tant de bo que en moments passats dins el
Partit Popular hi hagués hagut discrepàncies i més debat i més
confrontació d’idees, perquè molts d’errors que es van cometre
de certa envergadura no s’haguessin comès. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / fascicle 1 / 9 de desembre del 2009 1265

 

I efectivament, efectivament darrerament hem de dur la
bicicleta, la “velo”, que deim, l’hem de dur al mecànic perquè
hi posi molts de pegats, ja que hi va haver qui es va dedicar a
deixar les rodes com un colador, i res més faltaria, que no
poséssim pegats a una cosa que tan de forats es van dedicar a
posar.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carretero, entri en la matèria de les esmenes, perquè
aquest és el debat de les esmenes de l’articulat.

(Remor de veus)

Silenci, per favor. Continuam el debat.

(Continua la remor de veus)

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sra. Presidenta, jo..., jo m’he aixecat a les 5 del matí per
poder ser aquí d’hora i he preparat la meva intervenció, i crec
que tenc dret a exposar-la respectant el temps, i crec que no faig
res més que rebatre l’exposició d’arguments que ha fet la
portaveu del Partit Popular. 

Ha assegurat també la portaveu del Grup Popular que les
seves propostes van sempre en la línia de l’austeritat, i jo li vull
recordar que em vaig dedicar a sumar l’import en euros de les
propostes de resolució en el debat de l’estat de l’autonomia, i
passava de llarg dels 3.000 milions d’euros, ben igual que es
podrien analitzar també moltíssimes de les esmenes que
presenten a aquesta proposta de llei de pressupostos, i no crec
que es pugui dir que vagin totes elles dins aquesta línia
d’austeritat.

El que passa aquí és que la Sra. Sugrañes ens ho posa
impossible, perquè critiquen qualsevol reducció de qualsevol
partida, amb l’argument de dir que és una mentida perquè no es
podrà complir. Per tant exigeixen austeritat, exigeixen per tant
reducció de partides pressupostàries, però si després hi ha
reducció diuen que allò és una mentida i que no es podrà
complir perquè la liquidació ha estat superior, etc., etc. És a dir,
la qüestió és criticar, la qüestió es criticar i la qüestió és posar
impossible qualsevol acció que pugui dur a terme el Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per acabar aquest debat hi ha encara un torn per als grups
que no han intervingut. No hi ha intervencions?

Per tant, si cap grup no demana votació separada passarem
a la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, que són les registrades amb els números 14649 a
14661, amb l’excepció de la 14658, que ha estat retirada pel
mateix Grup Parlamentari Popular.

Per tant, com deia, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha cap abstenció. Per tant...

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant queden rebutjades aquestes esmenes.

Seguidament se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no es mantenen esmenes i que són: la denominació del
títol del projecte, denominació del títol I, denominació del
capítol I, els articles 1, 2 i 3; denominació del capítol II, articles
4 i 5; denominació del capítol 3, articles 7 i 8; denominació del
títol II, articles 9 i 10; denominació del títol III, articles 11 i 13;
denominació del títol IV, denominació de capítol I, els articles
16, 17, 18 i 20; denominació de capítol II, article 21,
denominació de títol V, article 22, denominació de títol VI,
article 23; disposicions addicionals primera, segona, quarta,
cinquena, sisena i setena; disposició derogatòria única;
disposicions finals primera, segona, tercera, quarta, cinquena,
sisena, setena, vuitena i novena, i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant queden aprovades aquestes normes. 

I tot seguit procedim a la votació conjunta dels articles i les
disposicions on es mantenen esmenes, i que són els articles 6,
12, 14, 15 i 19, i la disposició addicional tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 8 vots en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així hem acabat aquest debat corresponent a
l’articulat del projecte de llei de pressuposts.

Feim un petit recés perquè comenci el segon debat; si hi ha
canvi de portaveus poden avisar que poden entrar els pròxims,
i començam amb el debat corresponent a la secció número 11,
Conselleria de Presidència, i seccions afins.

Que hi ha canvis? No? Conselleria de Presidència, eh?,
d’acord. Podem continuar?

Per tant no hi ha substitucions respecte de l’anterior debat.
Continuam.

Començam el debat número 2 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència, amb les
seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat: Grup
Parlamentari Popular a la secció 11, Conselleria de Presidència,
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a Ràdio de
les Illes Balears, a Televisió de les Illes Balears, Multimèdia de
les Illes Balears i Fundació Balears a l’Exterior. També hi ha
esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular a la Conselleria
de Presidència, secció 11, al programa 121A, Secretaria de
president, 14823; al programa 121E, registre, supervisió i
relacions amb associacions i entitats jurídiques, 14870 i 14879;
al programa 131B, foment i relacions amb comunitats balears
radicades a l’exterior, 14873 i 14874; i a Fundació Balears a
l’Exterior, 14725 i 14726.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat
intervé per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Jerez.
Quan vulgui.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
amb molta celeritat, ja que aquesta comissió ha començat amb
prou retard, i per anar guanyant temps aquest diputat no serà
massa extens en la seva exposició i en primer lloc anuncia que
el debat de la totalitat, tant de la Conselleria de Presidència, ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, radio i televisió,
Multimèdia i Fundació Balears a l’Exterior, l’explicarà en el
plenari la pròxima setmana, quan correspongui. 

I en particular, respecte a les esmenes parcials i de forma
bàsicament enunciativa, passaré a defensar les esmenes que el
meu grup parlamentari ha presentat en aquesta secció. En
primer lloc, i pel que fa a l’esmena 14823, fa relació al Consell
Audiovisual de les Illes Balears; presentam aquesta esmena
perquè no hem detectat cap partida pressupostària inclosa en
aquest apartat i per tant entenem que és un buit que ha d’estar
cobert, que necessita estar dotat i pressupostat, i per tant
nosaltres el que feim és preveure una partida de 100.000 euros
per tal que aquest buit sigui definitivament cobert.

En relació a l’esmena 14870, que fa referència a establiment
de convenis amb els municipis per al foment de la participació
ciutadana, el que es pretén amb aquesta esmena és bàsicament
dinamitzar i es pretén estimular les iniciatives de la mateixa
societat civil, considerant-la com una eina imprescindible per a
la defensa colAlectiva de distints interessos. Per tant, mitjançant

aquestes entitats bàsiques de participació que són els
ajuntaments entenem que es dinamitzaria amb aquesta partida
i s’estimularien aquelles iniciatives que té la societat civil
programades.

Respecte de l’esmena 14879 bàsicament en el mateix sentit,
l’important d’aquesta esmena és donar participació a la societat
civil a la vida pública, entenem que té molt a aportar i per tant,
entenem que es necessiten també els recursos econòmics per tal
que aquestes aportacions puguin ser materialment incloses. 

Pel que fa a l’esmena 14873, crec que és una esmena que es
defensa en els seus termes, es tracta de crear un programa que
possibiliti el desplaçament fins al nostre territori, fins a les Illes
Balears d’aquells menors de 25 anys que en període de vacances
escolars al seu país d’origen puguin traslladar-se aquí per tal de
conèixer els nostres costums, la nostra forma de vida i la llengua
dels seus avantpassats que precisament pertanyien o pertanyen
a aquesta terra.

Respecte de l’esmena 14874 també és una esmena que, amb
l’anunciat, és defensa en els seus termes, bàsicament poca
explicació s’ha de donar. Es tracta de facilitar una línia d’ajudes
per tal de possibilitar estudis superiors a la Universitat de les
Illes Balears a aquells descendents de persones d’origen
d’aquesta comunitat autònoma i que ara es troben a l’estranger,
això possibilitaria que aquestes persones es poguessin formar en
l’àmbit geogràfic de la nostra comunitat autònoma i en l’àmbit
cultural també de la nostra comunitat autònoma, on ho varen fer
precisament també els seus avantpassats.

Respecte de l’esmena 14725, esmena bàsicament material...
per tal que es puguin aportar 100.000 euros per adquirir
ordinadors, manteniment i material mobiliari així com
equipament, cadires i oficina a aquest particular programa.

I la darrera esmena que és la 14726 fa referència al
desenvolupament de programes i ajudes individuals
sociosanitàries i a activar l’operatiu Cinquena Illa per a majors
de 65 anys,  per la qual cosa el Grup Parlamentari Popular prova
de destinar una partida en aquest exercici pressupostari de
70.000 euros.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Torns a favor? Torns en contra?
Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És per anunciar el vot en contra a
les esmenes... d’Unió Mallorquina. En relació amb el Consell
Audiovisual, efectivament és cert que hi ha en tramitació una
llei, que probablement la tramitació d’aquesta llei i la posada en
marxa d’aquest consell audiovisual tendrà un repercussió
pressupostària, per tant tal vegada en plenari podríem
transaccionar aquesta esmena.
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En relació amb la resta li hem de dir que sap perfectament,
Sr. Jerez, que hi ha una restricció pressupostària i que per tant,
hi ha tota una sèrie d’esmenes que no deim que no puguin ser
interessants, però que en aquest moment són inassumibles per
les arques autonòmiques. El foment de la participació, 1 milió
d’euros, ens sembla una proposta interessant, però lògicament
ja li dic que en aquests moments no estam per gastar 1 milió
d’euros en convenis amb ajuntaments per fomentar la
participació. El mateix li podria dir en relació amb aquest
programa d’estudis a la UIB, 1 milió d’euros més, són quantitats
importants que en època de restriccions no són assumibles.

En relació amb un altre conjunt d’esmenes li diré que
consideram que tècnicament no estan ben formulades, una en
relació amb la subvenció a les associacions no és aquest el
programa adequat per dur a terme aquesta tasca o en relació
amb l’esmena que vostè ha dit material, que va relacionada amb
ordinadors i mobiliari tampoc no és el capítol adequat per dur
a terme aquesta despesa. Per tant, per aquestes raons no podem
donar suport a les seves esmenes.

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. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull exposar que
també ajornarem a plenari l’argumentació en contra de les
esmenes a totalitat ja que el Partit Popular no les ha volgut
argumentar aquí, com per altra part és costum sempre d’aquesta
cambra.

Quant a les esmenes parcials, són set en total, set esmenes,
des de bon principi que el nostre vot almanco aquí en comissió
serà contrari per motius diversos. Les repassaré molt breument,
però per exemple la 14823, la que demana la destinació de
100.000 euros al Consell Audiovisual de les Illes Balears, com
ja ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, som ben
conscients que quan es posi en funcionalment aquest consell que
neix del mandat de l’estatut necessitarà alguna partida
econòmica, no sabem quan es posarà en marxa per altra part,
però aquesta partida sens dubte haurà de ser fruit d’un estudi de
necessitat, no una quantitat arbitrària de caprici, de dir aquest
nombre com n’haguessin pogut dir qualsevol altre, però, a
veure, a més, si per això no bastés, crec que per això ja basta el
nostre vot contrari, però per si això no bastés és que a sobre
aquests 100.000 euros els sostreuen d’una partida de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia destinada a
desenvolupament tecnològic quan després fan esmenes
d’augment en Innovació. Per tant, hi ha una contradicció
flagrant que sens dubte votarem en contra.

La següent esmena, la 14870, la que vol incloure una partida
addicional d’1 milió d’euros dedicats a foment de la participació
ciutadana, cosa que per altra part és un concepte bastant difós
per designar-hi 1 milió d’euros, li vull dir que per altra part ja hi
ha un programa mitjançant convenis municipals adreçats a la
participació ciutadana en marxa i dotat. El que sí em sembla
absolutament increïble és que aquest milió d’euros, per quadrar
el pressupost, el sostreguin de la secció 34, la destinada a
amortitzar deute públic. És que, a veure, vostès parlen, fa un
moment la Sra. Sugrañes com a portaveu, del deute del dèficit,
idò resulta que fan esmenes per afegir despesa a costa de no
pagar el deute. La veritat és que és una incongruència que no sé
el Grup Popular com se la pot permetre. 

La següent esmena, la 14879, a la qual també se’ns demana
a partir de llevar amortització del deute, diu que és subvenció a
projectes presentats per associacions, a veure, dins totes les
conselleries, la majoria almanco, hi ha línies d’ajudes a les
associacions, a subvencions i aquesta diguem-ne proposta difusa
de subvenció a projectes presentats per associacions... la veritat
és que no és de rebut ni és acceptable.

Les esmenes següents la veritat no hi entraré una per una, les
qualificaré en principi d’esmenes de bones intencions, però
també esmenes absolutament surrealistes i quan dic surrealistes
em refereixo a fora de la realitat, no com a una cosa despectiva.
En aquests moments, gastar 350.000 euros per subvencionar
viatges de vacances, 1 milió d’euros per finançar estudis a
descendents d’oriünds de les Illes i 100.000 en material
d’oficina, etc., la veritat és crec que no és, om a mínim, una
cosa raonable i si a sobre ens fixam d’on volen sostreure aquests
euros és que ja caiem a l’absurd. 

En definitiva, crec que no són esmenes ajustades a la realitat
de les Illes Balears en aquest moment ni molt manco i crec que,
naturalment sé que tots els grups tenen l’obligació gairebé moral
de presentar esmenes, però sens dubte aquestes s’aguanten
basten poc, no sé si a les altres seccions serà igual, però en
aquestes sens dubte sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Farem el mateix, com és el
normal en comissió, farem una reserva de la motivació per a
plenari. 

Respecte de les esmenes quasi apuntar l’últim que he
escoltat que deia el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, em sent satisfet a l’hora d’analitzar les esmenes que es
plantegen, però ja  que s’ha fet d’una manera molt sintètica, la
motivació, crec que parlam d’esmenes, realment algunes
intranscendents com és el tema d’ordinadors o una fundació i
després n’hi ha d’altres, però crec que ve motivat per una
qüestió de restricció pressupostària  i per priorització d’altres
aspectes que ha plantejat el Govern. 
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Per tant com a formació i com a grup parlamentari que dóna
suport al Govern rebutjam aquestes esmenes plantejades i
deixam el debat a la totalitat a plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, en torn de rèplica té novament la paraula el
Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en
primer lloc és per donar resposta a la intervenció del Grup Mixt,
per dir-li que des del Grup Parlamentari Popular recollim
l’oferta que d’aquí a plenari puguem en certa manera intentar
arribar a un enteniment respecte a aquesta dotació
pressupostària que entenem que efectivament no ha estat
coberta davant sobretot l’expectativa que la Llei del Consell
Audiovisual s’aprovi properament.

Respecte a la intervenció del BLOC, simplement vull dir al
Sr. Riudavets que nosaltres creim en la societat civil com un ens
i un instrument de participació important per tal que aquells
colAlectius puguin defensar, aquells colAlectius en particular més
necessitats puguin defensar totes les seves qüestions amb
solvència. Per això el Partit Popular el que ha fet ha estat
redactar dues esmenes que van en aquest sentit, ajudar aquestes
associacions, aquests colAlectius més desfavorits i que menys
recursos tenen i canalitzar-los mitjançant els ajuntaments que
també són ens de participació bàsica que tenen recursos limitats
per tal que aquelles expectatives de la societat civil,
d’associacions, puguin materialitzar-se amb absoluta solvència.

Per acabar i fent menció a la intervenció també del BLOC
en particular a la resta d’esmenes, però molt singularment fent
referència a aquelles que promouen l’intercanvi amb aquelles
persones que algun vincle tenen amb aquesta comunitat
autònoma, amb aquesta terra i amb aquest territori, li he de dir
que el que no fa el Partit Popular mitjançant aquestes esmenes
és precisament subvencionar viatges a ningú i molt manco
vacances. Això és el que diu vostè, Sr. Riudavets. El Partit
Popular mitjançant aquesta esmena no pretén subvencionar
vacances, el que pretén i la vocació d’aquesta esmena no és altra
que aquestes persones, que com dic tenen vincles amb aquesta
comunitat autònoma puguin conèixer la nostra cultura, conèixer
les seves arrels i conèixer la llengua pròpia d’aquesta comunitat
autònoma i també, com no, que es puguin formar en aquest
àmbit geogràfic d’aquest territori.

Vostè em podrà discutir -i crec que és perfectament legítim-
la quantia que el Partit Popular pretén destinar a aquest interès.
Això és perfectament discutible, però crec que la motivació que
mou precisament a aquest grup parlamentari en particular
respecte d’aquestes esmenes no és discutible. No és discutible,
tal vegada la xifra vostè me la podrà retreure i, en aquest debat
de quanties, hi podem entrar si vol. Ara bé, el debat de fons crec
que s’ha de tractar amb moltíssima cura i amb menys frivolitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara sí, en torn de contrarèplica els
grups parlamentaris que vulguin intervenir... Per part del BLOC
i PSM-Verds el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, molt breument, no dubto
en cap moment que vostès creguin en la societat civil, esper que
vostè tampoc no ho dubti de nosaltres, jo a vegades ho vaig
arribar a dubtar durant la legislatura passada quan es varen
retallar subvencions a segons quines associacions per quanties
bastant grosses, no hi creien tant. 

A veure, les esmenes que ens planteja no tenen res a veure
amb ajudar els més desfavorits, simplement plantegen
subvencions a associacions, qualsevol tipus d’associacions, n’hi
ha, bo!, d’estudis d’ocells, de marqueteria, del que vulgui, de
macramé, és a dir, vostè no en diu res de..., ara no ens hi vulgui
mesclar els desfavorits per enmig fent veure que nosaltres estam
en contra de donar ajuts a la gent que està passant... No, hi ha
una conselleria d’Afers Socials que fa la seva feina, que té línies
d’ajut. Simplement, volen incrementar 1 milió d’euros, 1 milió
300 si ho sumam tot, sense dir on i per què. Llavors, ara ens pot
afegir que... si volen que sigui per això, ho haguessin posat,
perquè si no, som ben lliures d’interpretar que ho volen donar
a fons perdut sense saber... concretament.

Quant a les esmenes referides a la Fundació Balears a
l’Exterior, F11 crec que és, a veure, crec que la frivolitat està en
la fórmula de presentar aquest tipus d’esmenes. En aquests
moments hi ha, aquesta fundació precisament fa feina donant
suport a les cases regionals en un moment de crisi econòmica,
les cases regionals perdó els centres balears a l’exterior, aquests
centres demanen ajuts per a coses de supervivència i vostès ens
demanen que paguem viatges que posa clarament l’esmenes per
a vacances escolars. Posa: “viatges a alumnes en temps de
vacances escolars per conèixer els costums de l’illa”. Idò,
escolti, vagin als centres balears a l’exterior i els demanin, en
què volen que invertim aquest doblers? No és el moment, és una
frivolitat en temps de crisi econòmica plantejar que s’han de
gastar en material d’oficina, en viatges en època de vacances
escolars per veure els nostres costums, és a dir que vindran dos
mesos perquè més vacances no tenen, i aquest tipus de...
diguéssim d’inversions.
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Crec que hi ha necessitats molt grosses. En cap moment
aquest govern ha deixat de donar suport a les balears a
l’exterior, a les persones emigrades de cap de les maneres,
establim prioritats i sens dubte les que ens proposen vostès sí
ens semblen sincerament, jo havia dit surrealistes perquè estan
fora de la realitat, vostè m’ha qualificat de frívol, li diré que són
frívoles per contestar-li.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista..., no vol la paraula. 

Per tant, passam directament a la votació de les esmenes de
la secció 11, Conselleria de Presidència. No hi ha cap grup que
demani votació separada, per tant, passam a la votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Passam al debat número 3, de totalitat i globalitat, agrupació
de la secció 12, Conselleria de Turisme, amb les seccions i
entitats afins. Hi ha canvis de diputats o... d’acord, es mantenen
les mateixes representativitats, molt bé. 

Per tant, a aquesta secció hi ha esmenes a la totalitat per part
del Grup Parlamentari Popular a la Conselleria de Turisme,
secció 12, la 14980, a l’Institut Balear de Turisme, 14982, a
l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, 14983. Així
mateix també hi ha esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria de Turisme, al
programa 751B, adequació, millora i promoció de l’oferta
turística de les Illes Balears, 14567, al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, 14566, a
l’Institut Balear de Turisme, 14565, a l’Institut d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, 14562, 563 i 564. Per part del
Grup Parlamentari Mixt-2 hi ha esmenes a l’Institut Balear de
Turisme, números 14548, 14549, 14550, 14551 i 14552, a
l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, de la 14543
a la 14547 i per part del Grup Parlamentari Popular a la
Conselleria de Turisme tenim al programa 751B, adequació,
millora i promoció de l’oferta turística de les Illes Balears, les
esmenes números 15010, 14986, 14988, 14990, 14992, 14978,
15000, 15009, 15011, 15013, 15004, 15003, 15005, 15006,
14993, 14996, 14997 i 14999. Al programa 751C, ordenació del
sector i redefinició del model turístic, 15007, 15019, 15008,
15012, 15014, 15018, 15015, 15016 i 15017, a l’Institut Balear
de Turisme, 14967, 14969, 14970, 14972, 14973, 14974, 14976
i 15002.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat en
primer lloc intervé el Grup Parlamentari Mixt AIPF. Sr.
Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que he presentat a aquesta
secció a aquesta conselleria fan referència a un àmbit important
de temes, evidentment no puc concretar-les totes ni puc
presentar evidentment les que hauria volgut perquè serien
moltíssimes, explicaré les que he pogut presentar i que fan
referència sobretot a desestacionalitzar l’oferta turística i que
pugui arribar gent en temporada mitja i baixa. Sobre aquest
tema faig referència al Palau de Congressos de Santa Eulària, a
executar la segona fase. Promocionar també les rutes
cicloturístiques a totes les illes, perquè dóna una imatge de
Balears que és la que volem donar i a més, promou la temporada
baixa i mitja. 

Incentivar, ja ho vaig fer l’any passat, un programa a la
pitiüsa menor, com té Eivissa, un hivern a Eivissa, idò fer el
mateix a l’illa petita. I també completar una partida quant a
promoció al Consell de Formentera. 

Hi ha un tema i és que si l’administració no dóna el primer
pas, pocs resultats obtindrem i és el tema d’incentivar empreses
turístiques perquè puguin obrir en temporada mitja i en
temporada baixa. Per tant, d’alguna manera s’hauria de destinar
una partida per poder fer realitat això que tots en parlam, però
que mai no s’arriba a dur a terme i és incentivar d’alguna
manera econòmicament, a nivell de subvencions o de la manera
que sigui, perquè la gent que s’anima a obrir en temporada mitja
i baixa pugui tenir certs avantatges i almanco no perdre sous.

I una darrera esmena que fa referència a promoció turística.
Se’ns ha dit moltíssimes vegades que la promoció turística es
transferiria als consells, però jo pos una esmena perquè sigui
durant l’exercici del 2010.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt 2
intervé algú?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Les esmenes queden defensades en els seus termes, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Popular per defensar les seves esmenes té la paraula la Sra.
Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com cada any, l’esmena a la
totalitat que hem fet a la Conselleria de Turisme i als dos
instituts i empreses de dret públic, Institut Balear de Turisme i
l’Institut d’Estratègia Turística, queden defensades aquí en els
seus termes i es defensaren més profundament en el plenari de
la setmana que ve.

I passaríem al debat de globalitat perquè el Grup
Parlamentari Popular ha presentat 35 esmenes parcials,
agrupades com l’any anterior en 10 de promoció turística, 8 en
desestacionalització o allargament de temporada, convenis a
ajudes diverses i ajuntaments en tenim 9; i després el que fa
referència a Escola d’Hoteleria, palau de congressos i
campanyes de comunicació i promoció.

Pel que fa a promoció, un any més, demanam la
transferència de promoció turística als consells insulars. Un any
més que no es compleix allò que realment marca l’Estatut
d’Autonomia, que és aquesta transferència precisament,
promesa electoral que any rere any i només en queda un
d’aquesta legislatura, van prometent i no arriba. Per açò
nosaltres demanam un any més aquesta transferència de
promoció per a cada illa.

I després en tenim presentada una de promoció turística per
a congressos i incentius per a Eivissa i Menorca. I una altra que
fa referència a una promoció específica extraordinària per a
l’illa d’Eivissa, perquè és una promesa del President del Consell
d’Eivissa ja que el President va oferir als hotelers i els va
prometre arribar a un acord amb el Govern de 3 milions d’euros
de promoció per a l’any, específica; i com que el sector hi
estava d’acord, nosaltres mantenim aquesta esmena.

Pel que fa referència a la desestacionalització, hem presentat
diverses esmenes que serveixen sense cap dubte, o podrien
servir si s’aproven, per allargar la temporada turística més enllà
de l’estiu i del sol i platja, com podria ser el Museu de la Mar de
Sant Antoni d'Eivissa, ajudes al III Festival Internacional de
Cinema d’Eivissa, condicionament i millora dels accessos al
Santuari de Lluc (Escorca), suport a iniciatives de torneigs
d’esports d’elit de les Illes Balears, bàsquet, vòlei, golf, per tal
de diversificar l’oferta i aconseguir vertaderament allargar la
temporada, tan necessari ara en època de crisi; suport a
programes d’hivern per a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera; activar les xarxes cicloturístiques a totes les Illes
Balears; senderisme, millorar les rutes, rutes del Falcó
d’Eivissa; els miradors, rutes de miradors de turisme, transferir
una quantitat al Consell d’Eivissa.

I després ja passaríem a les que fan referència a convenis i
ajudes diverses entre institucions, com pot ser la reforma
integral de la Platja de Palma, que també any rere any venim
demanant; nosaltres consideram que s’hauria de posar dins el
pressuposts 6 milions d’euros de cara a poder, d’una vegada per
totes, activar aquest tema que tants d’anys fa que en rallam i

encara no s’ha començat. S’estan fent molts d’estudis, però no
s’està fent en realitat res d’obres ni de res que s'hi assembli.

Un altre conveni és amb el Museu del Calçat d’Inca, la
remodelació de la zona turística de la Platja d'en Bossa
d’Eivissa, recuperació del Broll i les Marrades a Sant Antoni
d’Eivissa, millora de la platja de Sant Antoni de Portmany, és
a dir, una millora del passeig marítim i de la platja. 

Després en tenim una altra que fa referència a convenis amb
els ajuntaments d’Eivissa, de Formentera i de Menorca per
senyalitzar els llocs d’interès turístic a totes les illes. I després
un pla Renove de Sant Antoni interior del casc urbà. Actuacions
d’esponjament que són tan importants per eliminar els impactes
negatius a la costa i a les zones turístiques i que fa anys que ho
estam demanant i no s’està fent i crec que és molt important per
a la primera línia de la mar llevar els impactes negatius de totes
aquestes zones. El Pla d’embelliment de les zones turístiques i
municipals, també molt important, a totes les Illes Balears,
perquè és una inversió pública que també contribuirà a generar
ocupació i atreure al mateix temps el turisme.

Com he dit, les altres fan referència a l’Escola d’Hoteleria
i al Palau de congressos. La construcció de l’Escola d’Hoteleria
de Menorca, és també una de les promeses electorals que està
dins el pacte de govern i és molt important que es tengui en
compte i que poguéssim d’una vegada per totes tenir aquest
projecte i dur-lo endavant. Ampliar els estudis de l’Escola
d’Hoteleria d’Eivissa, és una altra esmena. I després iniciar
també la segona fase del Palau de Congressos de Santa Eulàlia.

Pel que fa a Menorca, finançament de la primera fase de
l’Auditori-Palau de Congressos de Ciutadella de Menorca. I una
altra esmena, la segona fase del Centre Cultural de Can
Portmany de Sant Antoni d'Eivissa.

Després ja passaríem a les dues darreres, que són un pla
estratègic de comunicació turística de la marca Menorca
Reserva de la Biosfera. Creim que és molt important, ja que
tenim aquest títol, aprofitar-lo per poder vendre Menorca com
una destinació no tan sols de sol i platja, sinó també un destí
verd, un destí on s’hi pot fer senderisme, cicloturisme, però
vendre bé la marca que tenim i que és Menorca Reserva de la
Biosfera, que no serveixi només per ser un títol que penja d’una
paret, sinó que sigui una promoció.

I per acabar, les campanyes de promoció dirigides al
consumidor final, on demanam 6 milions d’euros per fer arribar
a tothom la promoció. 

Per altra banda, n’he deixat una destinada també a
l’IBATUR que és augmentar el pressupost per a inversions reals
fins a 30 milions d’euros, de 24 de l’any passat puja a 27, però
nosaltres creim que ha d’augmentar una mica més perquè és la
primera indústria de Balears, per tant creim que l’IBATUR ha
d’augmentar aquesta partida perquè és una quantitat que es
reclama des del sector turístic i és la que consideram adequada
per fer front a aquesta difícil situació en què ens trobam.

Res més. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Torns a favor? Torns en contra?
Per part del Grup Parlamentari Mixt-2 el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per anunciar el vot desfavorable d’Unió Mallorquina a les
esmenes presentades. Són diverses les esmenes i les intentaré
agrupar en diversos grups.

Un primer grup d’esmenes són les relacionades amb
transferències de competències als consells insulars. Entenem
que aquesta transferència de competències no es produeix a
través d’esmenes als pressuposts, sinó que hi ha una negociació
i uns instruments legalment prevists perquè aquestes
transferències es puguin produir i no es produiran amb les
esmenes. A més que no hi ha els recursos suficients així com
estan plantejades les esmenes perquè siguin assumibles aquestes
transferències, tal com les planteja el Partit Popular.

En relació amb un altre grup d’esmenes, li manifestam que
són inversions que consideram que s’haurien de fer, però que la
intenció del Govern és que siguin assumides per part de l’Estat
i per tant que no tenguin un reflex pressupostari en els mateixos
pressuposts. Estam parlant per exemple del cas del Palau de
Congressos de Santa Eulària, allà on hi ha una petició formulada
al Govern de l’Estat perquè sigui assumida com a inversió
estatutària i per tant, que no l’hagi d’assumir el Govern
directament.

Un tercer grup d’esmenes són bàsicament concrecions i
detallar coses que de fet la conselleria està fent i té intenció de
continuar fent. Tota la qüestió relacionada amb l’allargament de
la temporada, la desestacionalització, les rutes cicloturístiques,
senderisme, ajudes a festivals, esdeveniments esportius, tot
aquest grup d’esmenes són coses que ja en part es fan a partir de
les partides genèriques que tenen els dos instituts, IBATUR i
INESTUR sobretot. Per tant, entenem que són coses que ja
s’estan fent i que no té sentit acceptar aquestes esmenes. 

També hem de dir -i ara ja pas al darrer grup d’esmenes- que
lògicament els pressuposts són limitats i no podem fer totes les
propostes que fa el Partit Popular perquè no hi ha els recursos
suficients per fer-les, bàsicament. En aquest grup d’esmenes
inclouen el pla d’embelliment, 10 milions d’euros, ja ens
agradaria comptar amb aquests recursos; intentam a través del
famós Decret Nadal que hi hagi l’obtenció de doblers per seguir
aquesta línia de l’esmena de fer inversions a les zones
turístiques, la seva millora i el seu embelliment, però
lògicament és una via alternativa a allò que són pròpiament els
recursos propis de la comunitat autònoma. 

El mateix podríem dir dels 3 milions d’euros per a
esponjament o els 5 milions d’euros per al pla Renove de Sant
Antoni. Ens semblen inversions interessants, necessàries, però
que lògicament en aquest moment de restricció pressupostària
no són assumibles, simplement. El mateix li diria en el cas de
l’IBATUR, la voluntat de la conselleria seria tenir més recursos
per a promoció turística, però el pressupost dóna pel que dóna
i en aquest moment no podem assumir l’esmena tal com està
plantejada.

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.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc pel que fa a les
esmenes a la totalitat, a part que ens reservam lògicament pel
debat del plenari, jo crec que aquests són els pressuposts
possibles en la situació actual, ja és un debat reiteratiu del que
vàrem tenir en comissió i en plenari de totalitat, són uns
pressuposts lògicament que obliguen a les distintes conselleries,
també a la de Turisme, a fer un esforç important en reducció de
despeses, sense perdre de vista de quines són les prioritats i
quins són per tant, aquells programes i projectes que s’han de
mantenir per la seva importància. Per tant, rebutjaríem per
aquests motius i més extensament els que puguem comentar en
el debat de plenari les esmenes a la totalitat.

Quant a les esmenes de les transferències de determinades
competències als consells insulars, lògicament és una qüestió
que ha d’estar pressupostada, però no és en el debat de
pressuposts precisament que s’ha de fer aquest tipus de debat.
Les transferències lògicament signifiquen una negociació entre
el Govern i els consells, que a més s’està duent a terme, ens
costa, per tant, hi ha un calendari que s’anirà complint i és
veritat que s’han d’accelerar al màxim aquestes transferències,
en això estam absolutament d’acord; però entenem que aquestes
qüestions es produiran en el moment en què estiguin tancats tots
els acords. I esperam que sigui al llarg del que queda d’aquesta
legislatura, almanco així està previst des del punt de vista polític
i des del que preveu l’Estatut d’Autonomia. Per això
rebutjaríem també aquestes esmenes de les transferències als
consells insulars.

La resta són tota una sèrie d’esmenes que incideixen en un
seguit de qüestions a les quals genèricament tots hi estam
d’acord, per ventura si les veim una per una, algunes són més
discutibles. Les que fan referència a diverses promocions,
desestacionalització, determinades campanyes, convenis amb
ajuntaments, etc. Moltes d'aquestes o bé són qüestions que més
bé correspondria finançar-les l’Estat, o que estan en mans dels
consells o dels ajuntaments, o que ja estan contemplades en el
pressupost. Una altra cosa és que es considera que és adequat o
suficient aquest pressupost, però com hem dit, estam en un
context de crisi econòmica i el pressupost ha hagut de davallar.
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Per tant, és evident que alguns dels pressuposts poden ser
insuficients. Així es plantegen coses com per exemple el tema
dels accessos al Santuari de Lluc a l’Ajuntament d’Escorca, que
jo crec que no és una qüestió pròpiament de promoció turística,
crec que més aviat correspondria a un pla d’obres i serveis del
consell insular o a una qüestió d'aquest tipus i no a promoció
turística. 

Es presenten qüestions com per exemple la promoció o el
pla estratègic de Menorca Reserva de la Biosfera, nosaltres la
informació que tenim és que el Pla director de l’illa de Menorca
desenvolupa un estudi semblant a aquest pla estratègic de
comunicació turística que se’ns demana ara. 

Per exemple els convenis per a senyalització de llocs
d’interès turístic a Eivissa, Formentera i Menorca, sembla ser
que ja hi ha un conveni signat amb Menorca i estan previstes
actuacions similars amb Eivissa. 

El Palau de Congressos de Santa Eulàlia, hi hauria d’haver
una aportació estatal per poder-ho dur endavant. 

El tema dels torneigs d’esports d’elit de les Illes Balears és
una qüestió que és més bé competència de la Conselleria
d’Esports i Joventut, sense voler dir que la Conselleria de
Turisme no hi pogués colAlaborar, però que està previst en tot
cas en el pressupost de la Conselleria d’Esports i Joventut. 

Per exemple el tema la platja de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa, la millora del passeig marítim i platja que proposa
també el Grup Parlamentari Popular, també depèn que hi hagi
acords amb l’Estat per tal de què hi pugui haver inversions
estatals. L’Escola d’Hoteleria d’Eivissa és una escola que depèn
del Consell Insular d’Eivissa, està adscrita a la Universitat, per
tant, és per aquí que s’hauria de dur. 

El tema de la reforma integral de la platja de Palma, ens
consta que està previst, una altra cosa és que vagi més lent del
que hauria d’anar, en tot cas està previst. 

Igual que altres qüestions, es plantegen també actuacions
d’esponjament per eliminar impactes negatius a la costa i a
determinades zones turístiques que ja entren dins els
finançaments que es fan tant des del Pla Mirall, com des del Pla
E, per exemple la primera fase de l’Auditòrium i Palau de
Congressos de Ciutadella, hi ha en aquest moment a Ciutadella
una petició d’un edifici multiusos que ja està finançat en el Pla
E. 

En definitiva totes, com veim, estan previstes, corresponen
a altres administracions o, en tot cas, per ventura el pressupost
que es considera no és suficient, però també la realitat que deia
dels pressuposts és la que és i, per tant, per tots aquests motius
votarem en contra d’aquestes esmenes sense reserva que de cara
al debat dels pressuposts hi pogués haver alguna esmena a
transaccionar o a estudiar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Crespí té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a les esmenes a la totalitat
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, tant als
pressuposts de la Conselleria de Turisme com a les dues
empreses públiques, IBATUR i INESTUR, manifestam el
nostre vot en contra. Pensam que no es justifiquen ja que els
pressuposts s’ajusten a la realitat econòmica actual i recull les
accions necessàries que ha de dur a terme la Conselleria de
Turisme per dur endavant un sector productiu tan important a la
nostra comunitat autònoma. 

Ens trobam, per primera vegada, amb uns pressuposts que
inclouen la major xifra destinada a promoció turística, fet que
ha estat reclamat tant pel sector com pels diferents grups
parlamentaris, pensam que això és un fet destacable donada la
situació econòmica actual i, a més, posa de manifest l’esforç
que s’ha fet des de la conselleria per optimitzar recursos i
destinar-los al que més activitat genera en la nostra economia.
Una explicació més extensa d’aquesta esmena a la totalitat la
deixam per al debat al plenari. 

Quant a les esmenes parcials tenim: 5 d’AIPF, 10 del Grup
Mixt-2 i 35 del Grup Parlamentari Popular. Hi ha tot un conjunt
d’esmenes, que tant ha presentat AIPF com el Grup
Parlamentari Popular, que fan referència a les transferències de
doblers als consells insulars pel tema de promoció turística;
això, tal i com han dit els portaveus que m’han precedit, fins
que no es pugui assegurar o garantir que es farà amb totes les
garanties econòmiques, tant d’infraestructures com de personal,
no es faran aquestes transferències als consells insulars.
Evidentment, això és un tema que ja està en camí, perquè així
ho marca l’Estatut i perquè s’ha de fer d’una forma ordenada i
coordinada. Això afectaria les esmenes que fan referència tant
al capítol 4 com al capítol 7 de transferències als consells
insulars.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, pregaria un poquet de silenci,
per favor.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb relació a les esmenes d’AIPF,
referent a l’incentiu per obrir tot l’any les rutes cicloturístiques,
són accions que corresponen a INESTUR i és des d’INESTUR
on es gestionaran totes aquestes accions d’aquest tipus i serà
l’INESTUR que decidirà quan i com es fan. Hem de dir que
l’INESTUR i Turisme Actiu han signat un conveni que inclou
accions d’aquest tipus. 
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També AIPF presenta l’esmena 14565 respecte del suport
per a la promoció del Consell Insular de Formentera; la
promoció, ja es fa des de l’IBATUR i hem de dir que
l’IBATUR té en compte la particularitat de cada illa a l’hora de
promoció i així ho reflexa el Pla de màrqueting. 

Quant a l’esmena Formentera tot l’any són accions o
programes que ja també es fan des de l’IBATUR. 

Referent a les esmenes del Grup Mixt-2 ha presentat una
sèrie d’esmenes referents a la promoció de productes
segmentats: nàutica, cultura, mítings, natura, spa. Hem de dir
que tant des de l’IBATUR com de l’INESTUR ja es duen a
terme accions d’aquest tipus tenint en compte les distintes illes,
els distints segments i també hem de tenir en comptes les
distintes disponibilitats pressupostàries. Per tant, manifestam el
nostre rebuig a aquestes -no sé si eren cinc o sis- esmenes.

Quant al conveni de la Fundació Turisme per a Eivissa i de
l’IBATUR ja s’ha signat un conveni amb el Consell d’Eivissa
per a la promoció específica d’aquesta illa. També hi ha una
esmena referent a rutes gastronòmiques, ja s’inclou dins el
pressupost, és una partida de ruta gastronòmica marinera més
concreta que aquesta, per tant, la donam per bona.

L’INESTUR a través de convenis o través de Turisme Actiu
inclou projectes de cicloturisme, senderisme, nordi walking,
patrocinis a festivals i actuacions dins el marc les Arts
Escèniques d’Eivissa. Això correspondria a les esmenes 14646
i 14647. En principi, per tant, rebutjam totes aquestes esmenes
que ha presentat el Grup Mixt-2, però deixam oberta la porta en
el debat, més concret, en el Plenari.

Quant a les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular manifestam el nostre rebuig a totes i en donaré
l’explicació. Amb relació a totes les esmenes que afecten els
temes de promoció, com pot ser l’esmena la campanya al
consumidor final, la 15004, direm que ja des de l’IBATUR i
seguint el Pla de màrqueting, ja es fan totes les accions
necessàries amb els recursos que disposam per a la promoció de
les nostres illes. La xifra que s’ha destinat a Promoció, com ja
he dit al començament, és la més alta que mai no hem tengut a
aquesta comunitat autònoma i hem de tenir en compte que
enguany els pressuposts són uns pressuposts difícils i que, per
tant, s’ha hagut de fer un gran esforç per optimitzar al màxim
diferents partides pressupostàries. Per tant, incrementar cada
mes la xifra de promoció no ens sembla adient i això seria
referent, també, a l’esmena 15002 que demana un augment de
pressupost de 5.140.000 euros. També hi ha tot un seguit
d’esmenes de millora de rutes senderistes, ciclistes, millores
d’accessos, totes incloses ja dins INESTUR i que, per tant, no
podem aprovar. Hem de dir que, també, referent a Menorca
estan previstes dins la signatura del conveni de plans de
dinamització del producte turístic. 

Les esmenes referents a programes d’hivern, promoció de
turisme de congressos, incentius d’Eivissa i de Menorca,
promoció específica a l’illa d’Eivissa, Pla estratègic de
comunicació turística de la marca Menorca Reserva de la
Biosfera, ja estan previstes dins els pressuposts de l’IBATUR
diferents accions d’aquest tipus en convenis firmats amb els
consells insulars. Per tant, rebutjam aquestes esmenes.

El suport a iniciatives esportives pensam que correspon a la
Conselleria d’Esports i pot haver-hi acords puntuals respecte
d’aquests tipus. També hi ha una sèrie d’esmenes que afecten
l’esponjament de zones turístiques, el Pla d’embelliment de
zones turístiques. En aquests dos casos aquests tipus
d’actuacions s’han de dur a terme dins la mesura que es pot amb
els plans, tant pla E com Pla mirall. A més, en el segon cas,
l’esmena del Pla d’embelliment de zones turístiques afecta més
de dues conselleries, la qual cosa suposaria una gran dificultat
de modificació i consens a més de disposició de recursos.

Hi ha també tota una sèrie d’esmenes que són accions que ja
s’han fet peticions a l’Estat, com han manifestat els portaveus
que em precedien, que eren la remodelació de la Platja d’en
Bossa a Eivissa, la millora del plaça del passeig de Sant Antoni
de Portmany, la segona fase del Palau de Congressos de Santa
Eulàlia d’Eivissa. Aquesta és també una esmena que ha
presentat AIPF. 

En darrer lloc, a les esmenes com la de la reforma de la
Platja de Palma no li podem donar suport perquè la conselleria
i les diferents administracions implicades tenen un fort
compromís per tirar endavant aquest projecte i així es demostra
la feina que du a terme el consorci; a més, fins al 2009 hi ha
signat un conveni amb una aportació de 10 milions d’euros. En
principi, això, seria el més destacable de totes les esmenes del
Partit Popular, encara que quedam a disposició d’un debat més
acurat al plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica te la paraula
novament el Grup Parlamentari Popular, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, contestaré en global perquè ja
hem sentit que el vot seu seria desfavorable, però bé, l’únic que
vull dir és que amb el tema de les transferències als consells
insulars en tema de promoció turística crec que hem perdut ja
tres anys. Any rere any sentim els mateixos arguments i crec
que els pressuposts són l’eina fonamental per tal que alguna,
encara que fos petita, partida sabríem exactament on arriben
aquestes negociacions que no arriben mai i no li veim el fi. 

Volem constatar, també, que són uns pressuposts molt poc
ilAlusionants, que consideram molt escassos. És la primera
vegada que baixa el pressupost en Turisme un 5,3% i, per tant,
sent la primera indústria de les nostres illes és preocupant
perquè la veritat és que el turisme és el nostre motor i hem de
creure precisament en açò, mentre no ens ho creguem serà molt
difícil sortir de la crisi actual perquè vostès fins fa poc, els que
avui governen, no reconeixien que hi havia una crisi ni
obertament i ara resulta que és evident que hi ha aquesta crisi i
vostès són els primers que ho reconeixen. Estam d’acord que és
vertaderament una situació molt difícil econòmicament, però
hem de ser valents amb aquesta conselleria, precisament de
Turisme, que és, com he dit, el sector que pot impulsar més
l’economia. 
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Per tant, jo crec que el Govern de les Illes Balears és un
govern on crisi rere crisi de govern i amb tants de canvis de
conseller precisament en aquesta conselleria no ajuda per a res
a millorar l’economia de totes les illes i a donar una estabilitat
a l’economia. Per tant, el Govern ha de plantejar ja d’una
vegada per totes aquesta estabilitat perquè ens jugam el nostre
futur i que amb la crisi actual no ajuden en res aquestes crisis de
govern.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Vinent. Finalment, en torn de contrarèplica té
la paraula, per part del Grup Parlamentari Mixt-2, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per rebatre els
arguments de la portaveu del Grup Parlamentari Popular. Estam
en època de restriccions pressupostàries i això afecta totes les
conselleries també, malauradament, la Conselleria de Turisme,
no és el que voldríem, però és la realitat que hem de gestionar
i així ho feim. S’intenta reduir la despesa corrent i mantenir els
grans capítols inversors i d’impacte per a la nostra principal
indústria, com és l’augment, i això és prova fefaent d’aquest
esforç, l’augment en promoció turística.

Amb relació a l’estabilitat li diré que la feina dels dos
consellers que han passat per la Conselleria de Turisme ha estat
molt ben valorada per tots els sectors, es considera que s’ha fet
una bona feina, que s’han tirat endavant els projectes, podríem
parlar del Pla de màrqueting, podríem parlar del decret llei
anomenat Nadal, podríem parlar de moltes coses, no és ara
tampoc el moment, però és evident que l’activitat s’ha
mantingut, que la Conselleria de Turisme ha donat respostes a
aquesta situació delicada que viu l’economia i també el turisme.
Per tant, tot i que hi hagi canvis l’acció de govern no s’ha aturat
en cap moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam, doncs, a les votacions si
ningú no demana votació separada. En primer lloc passam a la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
AIPF. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor. 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades. Seguidament votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt-2. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 abstencions. 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor. 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades les del Grup Parlamentari Popular,
igualment les del Grup Parlamentari Mixt-2, que no ho havia
dit.

Passam al debat número 4. Hi ha canvis de diputats?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un recés de dos minutets. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, continuam amb el debat número
4, de totalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació
i Cultura, i seccions i entitats afins. 

En primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joan Boned.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, jo no sé si ho he de tornar a repetir, però... Simó Gornés
substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a Antoni Garcías. 

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respecte de la Comissió d’Hisenda, que és en la qual estam
avui..., vull dir que els que no siguin titulars de la Comissió
d’Hisenda, ho han de comunicar però, bé, vostè, Sr. Alorda, em
fa la pregunta i vostè ja ha dit que substituïa... Si vostè no fa el
canvi se suposa que continua en el debat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En tot cas hem de precisar que en tot cas el Sr. Eduard, que
substitueix el Sr. Llauger, ara el Sr. Llauger s’ha presentat ell,
ho dic perquè els consti... El que realment no és titular som jo,
que com he fet constar substituesc Gabriel Barceló. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Tots els altres membres són titulars d’aquesta
comissió d’Hisenda.

Començam el debat, al qual s’han presentat esmenes a la
totalitat per part del Grup Parlamentari Popular a la Conselleria
d’Educació i Cultura, secció 13, número 14901; a la secció 71,
Institut d’Estudis Baleàrics, 14900; a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 14899.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat
intervé el Grup Parlamentari Popular. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. També d’una forma molt breu i
pràcticament testimonial, més que res perquè consti, el Partit
Popular presenta tres esmenes a la totalitat a la secció sencera,
a l’Institut d’Estudis Baleàrics i a l’IBISEC, perquè entenem
que aquests pressuposts no responen a les necessitats, a la
realitat educativa de les nostres illes, educativa i cultural, i per
tant, com ja és tradició almanco aquesta legislatura, mantenim
aquestes esmenes a la totalitat d’aquesta secció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Torns a favor? Torns en contra?
Per part del Grup Parlamentari Mixt-2, Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a aquestes tres esmenes
que ha presentat el Grup Popular a la totalitat, he de dir que hi
votarem desfavorablement i que ja mantendrem el debat en el
plenari en el seu moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta, també ens remetem al debat en plenari.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també som conscients de
les tres esmenes a la totalitat que ha presentat el Partit Popular.
Anunciam ja el nostre vot desfavorable perquè no estam d’acord
que no responguin a la realitat de la comunitat autònoma;
malgrat açò insistirem en la nostra argumentació en el ple.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I en torn de rèplica vol la paraula? No? Per
tant passam directament a la votació d’aquesta secció, de
l’esmena a la totalitat a la Conselleria d’Educació i Cultura.

Si no demana ningú la votació per separat, feim 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. 
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Passam ara al debat número 5, de globalitat, de l’agrupació
de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, amb les
seccions i entitats afins. 

Hi ha presentades esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria d’Educació i Cultura,
al programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars, 14597, 14595, 14596 i 14598; al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, 14599; a l’Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 14592
a la 14594, 14600, 14635, 14645 i 14647. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt-2 també hi ha esmenes
parcials a la Conselleria d’Educació i Cultura en el programa
421F, política i actuacions en matèria universitària, 14542. A la
Conselleria d’Educació i Cultura també al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, 14537 a la 14539; al programa
455B, planificació i normalització de la llengua pròpia de les
Illes Balears, 14541. A la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics,
al programa 455C, promoció de la cultura de les Illes Balears,
esmenes 14558 i 14561.

I finalment les esmenes del Grup Parlamentari Popular a la
Conselleria d’Educació i Cultura són al programa 421A,
direcció i serveis generals d’Educació i Cultura, 14906; al
programa 421D, innovació i formació del professorat, 14907; al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
14929; al programa 421G, ordenació de la formació
professional, 14932; al programa 422A, educació pública,
14933; al programa 422B, educació concertada i altres
ensenyaments, 14930; al programa 423A, beques i ajuts, les
esmenes 14918, 14917, 14918 i 14931; al programa 423B, altres
serveis a l’ensenyament, l’esmena 14909; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, les esmenes 15094, 14910, 14919,
14920, 14925, 15091, 14911, 14905, 14904 i 14926; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears, 14902, 14903 i 14921. I finalment,
a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, les esmenes 14912 a la 14916, 14922 a 14924, 14927
i 14928, 15092, 15093, 15095 i 15096, de la 15112, 113 i 114,
15116 i la 15133.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat
intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Mixt AIPF. Sr.
Mayans, quan vulgui.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes d’educació fan
referència, les primeres, a unes demandes concretes i que se
m’han fet arribar per part de les direccions d’algun centre
educatiu, sobretot de Formentera, quant a les millores de les
seves instalAlacions en espai i en millora d’equipament quant a
l’aula d’informàtica. Llavors també en els pressupostos apareix
una partida per a una nova escola i jo simplement el que faig
aquí és afegir una partida extra a aquesta partida ja iniciada
perquè es pugui finalitzar durant l’any 2010. 

Quant a Eivissa també hi ha una partida concreta, perquè són
de tots conegudes les demandes que es varen fer públiques per
part de les direccions i tot el colAlectiu docent dels centres i
instituts d’Eivissa que volien millores; per tant amb aquesta

esmena pos en joc una partida perquè si es pot aprovar aquestes
millores es puguin fer realitat.

Llavors hi ha diverses esmenes que fan referència a la
formació professional a distància, la formació professional
presencial i el programa de formació professional inicial quant
a les seves millores, la seva ampliació als cicles formatius. 

Hi ha una esmena també que fa referència a l’extensió del
conservatori a l’illa menor de les Pitiüses i que enguany hi ha
hagut molts de problemes derivats perquè és això, una extensió
del conservatori d’Eivissa. Per tant amb aquesta esmena es
proposa que se segregui el conservatori perquè funciona d’una
manera independent i autònoma i per tant els problemes que hi
ha hagut enguany quant a professorat no s’hagueren donat.

També hi ha una esmena que fa referència a millora dels
cursos universitaris a l’illa d’Eivissa; si és veritat que la
universitat finalment va al recinte i a les edificacions de Sa
Coma no hi haurà problema ni hi haurà cap excusa perquè es
puguin ampliar aquests cursos universitaris en les modalitats
que es vulgui perquè d’espai no hi haurà cap problema. 

Una altra esmena que vaig fer l’any passat, i almenys l’any
passat hi havia una partida concreta, encara que fos mínima però
una partida concreta, és pel que fa al Museu de Formentera;
enguany no l’he sabut trobar i per tant crec que no hi ha cap
partida ni una. 

I per acabar faig una esmena de retallar un pressupost
important a la secció d’IB3 per destinar-la a educació i sanitat.
El programa informàtic no em va deixar posar sanitat, només
vaig poder posar educació, però estaria destinada a educació i
sanitat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Mixt-2 intervé la Sra. Marí. En tot cas intervé per defensar les
seves esmenes i també per posicionar-se en relació amb les
altres esmenes, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull remarcar que
des del Grup Mixt-2 es retiren les esmenes 14537, 14538,
14539, 14541, 14542; que les esmenes 14558 i 14561 queden
defensades en els seus propis termes i ja es debatran en el debat
del pròxim plenari.

Quant a les esmenes d’AIPF vull comentar que les que fan
referència a infraestructures educatives, que hi ha les que fan
referència a l’ampliació del Marc Ferrer o de l’escola de Sant
Ferran, o les millores a diferents instituts d’Eivissa, he de dir
que tot això són previsions que estan dins el pla
d’infraestructures del Govern i que tot això està previst dins les
fórmules de cessions de crèdit. Per tant crec que són unes
esmenes que no tenen lloc.
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Quant a la 14600, que fa referència a l’aula d’informàtica de
l’escola de l’institut Marc Ferrer, consider que precisament la
inversió estrella del Govern quant a educació és tota la inversió
que es fa en programes informàtics, per tant és una esmena
completament sobrera.

Quant a la 14595 i la 14596, que fan referència a formació
professional amb diferents variacions, entenem que enguany ja
s’han implementat dos nous cicles de formació professional a
Formentera i per tant crec que és de sentit comú esperar que
aquests cicles es consolidin, veure com funcionen i després tot
seguit ja se n’aniran planificant més de nous. Crec que ara per
ara seria fins i tot contraproduent implantar nous cicles
formatius sense esperar que els altres s’hagin consolidat.

I quant a les esmenes que presenta, o que presentarà, millor
dit, en un futur molt pròxim, esper, el Partit Popular,
senzillament he d’esmentar que les hem dividit en una sèrie de
blocs, que hi ha un gran bloc que és el que suma més de 30
milions d’euros i que fa referència a totes les infraestructures,
colAlegis de primària, instituts, escoletes, amb totes les seves
variacions de centres nous, reformes, ampliacions, etc. S’ha
d’observar que la quantitat que proposa el Grup Popular
d’aquests 30 milions és més o menys la mateixa quantitat que
ha pressupost el Govern en el seu pla d’infraestructures; per tant
crec que senzillament és superposar la feina del Govern i que a
més hi ha també un grau de coincidència en les infraestructures
que apareixen en el pla del Govern amb les que proposa el Grup
Popular.

Quant al segon gran bloc, que fa referència a infraestructures
culturals, és un bloc que puja més de 10 milions d’euros que van
destinats des d’adquisició d’edificis, remodelacions,
rehabilitacions de teatres, cases de cultura, etc., també he de
comentar que una part d’aquestes ja apareixen en el pla
d’infraestructures i que la resta pensam que no és ara el millor
moment d’escometre-les, pensam que ara és molt dubtós
demanar aquestes inversions que possiblement es puguin
considerar en aquests moments en què estam de supèrflues.

Quant al tercer bloc, d’1.800.000 euros en ajudes al
transport, beques per transport d’estudiants, entenem que són
tres esmenes de 600.000 euros cadascuna i crec que aquí hi ha
alguna interferència entre allò que són les ajudes que donen els
consells insulars amb aquella que dóna el Govern balear. Per
tant crec que aquí s’hauria d’aclarir aquesta confusió amb
aquestes tres esmenes.

I finalment, ja per acabar, he de dir que hi ha tres esmenes
que fan referència a protegir modismes, anglicismes i lèxic
propi que sumen uns 66.000 euros i que senzillament ho trob
avui en dia, fer aquest tipus d’esmenes, surrealista. Per tant no
obriré aquí un nou debat sobre variació lingüística ni variacions
dialectals, ni estàndards ni totes aquestes històries, però
senzillament pens que hi ha qüestions en aquesta cambra que
són molt més importants i que també hi ha tota una sèrie de
necessitats molt més importants que no aquestes d’aquí. Per tant
crec que són talment surrealistes, ho repetesc, que s’haurien de
retirar. 

I senzillament ja acab dient que esper que així i tot hi hagi
algunes esmenes que es puguin arribar a transaccionar i que es
puguin votar a favor de cara al debat del plenari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I per tal de defensar les esmenes,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam un grup d’esmenes prou
important, com ja ha anunciat una de les portaveus que m’ha
precedit en la paraula, perquè entenem que les necessitats del
sistema educatiu i de la cultura en termes generals són molt
grosses. Evidentment no pretén ser açò un programa de govern
sinó que el que hem fet ha estat incidir en aquelles matèries, en
aquelles necessitats i en aquelles necessitats d’infraestructura
sobretot que entenem nosaltres que fan falta a la nostra
comunitat autònoma.

És una llàstima que Eivissa pel Canvi hagi retirat -i ens
agradaria tenir una explicació un poc més profunda sobre les
raons que han fet que es retirin- esmenes que també anaven
algunes d’elles en el mateix sentit que algunes de les que nostre
el grup ha presentat, com puguin ser les beques als
desplaçaments, amb imports també semblants; o quant a
millores de dotacions d’infraestructures museístiques, culturals,
teatrals o ajuts als patronats de l’Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera, perquè, com dic, convergien en gran manera amb
algunes de les que nosaltres hem presentat i supòs que, per tant,
també comptaran amb el vot favorable.

No votarem, com és ja norma, les esmenes del diputat Sr.
Bartomeu Vicens. 

I ja per centrar-me en les que hem presentat el Grup
Parlamentari Popular, he de dir que hem presentat esmenes que
fan incidència en aspectes de capital importància per a la nostra
comunitat autònoma. Hem presentat, i ho faré d’una forma
genèrica, em permetran els diputats que ho faci així, hem
presentat esmenes per continuar amb el sosteniment de les
escoletes de 0 a 3 anys per als diferents ajuntaments de l’illa de
Menorca. Hem presentat una partida molt important
d’1.500.000 euros per ajudar la transferència nominativa cap a
la Universitat de les Illes Balears; entenem que el retall que
plantegen aquests pressupostos no és comprensible. També
presentam una esmena per de qualque manera promoure
l’augment de places de nous alumnes de formació professional.
I sense cap dubte la més important, una esmena de 12 milions
d’euros amb l’objectiu de restituir les necessitats mínimes que
el personal docent té a les nostres illes; entenem que aquesta
esmena és una esmena que vol incidir sobretot en la qualitat
educativa, i què millor que fer-ho a través d’ajudar els docents
de la nostra comunitat autònoma.
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Tampoc no ens volem oblidar dels centres concertats, i per
açò plantejam una esmena d’1.800.000 euros per tal d’incidir en
aquest segment. 

També plantejam esmenes que van en el sentit de potenciar
les beques per als alumnes de Menorca i d’Eivissa, i en aquest
sentit reconec que hi ha hagut una duplicitat quan a l’esmena
14918, que retiram, Sra. Presidenta, retiram l’esmena 14918
perquè és cert que és pràcticament igual a altres dues esmenes
que fan referència a beques per a Menorca i per a l’illa
d’Eivissa.

També plantejam ajudes de fins al 33% per acabar de
completar les aportacions a les escoles infantils de 0 a 3 anys;
per començar una vegada més el conservatori de música de
Menorca, que el duen prometent dos anys i per ara poca
concreció tenim; la rehabilitació del cine Espanya d’Eivissa
amb una partida de 3 milions d’euros. També ajudes als
ajuntaments per sostenir, per mantenir les escoles de música i
dansa municipals. També una partida per rehabilitar la casa de
cultura de don Magí a Marratxí; adquisició de l’edifici Es
Sindicat de Felanitx; per a la reforma del casal de cultura a Inca;
per a l’adquisició de les cases de Son Macià a Manacor. També
per potenciar la xarxa d’infraestructures culturals de l’illa de
Menorca amb una partida d’1 milió d’euros, i per suposat per
desembossar, si fos possible, les obres destinades a rehabilitar
el teatre d’Es Born de Ciutadella.

També entenem que el Govern de les Illes Balears ha de
donar una mà a l’hora de plantejar les reformes per a la
rehabilitació..., perdonau, que m’he perdut..., per a la
rehabilitació del teatre d’Inca, i també ajudar de qualque manera
la Fundació del teatre Principal de Maó.

I algunes esmenes pràcticament testimonials, no en el sentit
de petites sinó amb tota la importància que nosaltres volem
donar a aquests aspectes de la nostra llengua. Entenem que els
modismes i el lèxic propi de la nostra llengua s’han de potenciar
convenientment perquè puguin ser coneguts i per tant emprats
per la massa social més ampla possible de la nostra comunitat,
i jo entenc que a la diputada d’Eivissa pel Canvi li sembli
extemporània o surrealista, crec que ha dit, l’esmena que fa
referència als anglicismes, però miri, és que els menorquins
veim els anglicismes, que recullen perfectament totes les
normes i tots els diccionaris oficials existents, que són paraules
catalanes perfectament reconegudes i que per desgràcia, pel seu
limitat àmbit d’ús de cada vegada s’estan perdent, i nosaltres el
que volem és recuperar aquesta riquesa, recuperar aquest
patrimoni per tal que pugui ser conegut i emprat sobretot per
tots els catalanoparlants.

I finalment presentam una resta d’esmenes nombrosíssima
que incideix en reformes, en millores i en obres a diferents
infraestructures educatives d’arreu de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Torns a favor d’aquestes
esmenes? Torns en contra? Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per expressar que moltes de les
esmenes que s’han plantejat en circumstàncies més alegres,
d’alegria financera, ens agradaria donar-los suport, però la
veritat és que el moment és difícil i per tant s’haurà de restringir
i fer els esforços de rigor per intentar donar cobertura a totes les
necessitats d’educació i cultura que té el país, que evidentment
són moltes, amb els recursos existents.

En aquest sentit, començant amb les esmenes que presenta
AIPF, n’hi ha una sèrie de caràcter particular per a l’illa de
Formentera, creim que en bona mesura es tracta de fer (...) Que
nosaltres entenem que en les partides globals es garanteixen,
especialment en temes de formació professional; sí que és cert
que en temes com el del conservatori s’ha d’estudiar aquesta
dificultat afegida de la pluriinsularitat, però de moment el
primer objectiu és dur a terme aquest conservatori d’Eivissa que
no resol evidentment la demanda, però que hem d’anar a passes,
tant de bo que es puguin fer gestos, també, respecte d’aquesta
solAlicitud del Conservatori de l’illa de Formentera.

Respecte de la UIB, com es diu, hi haurà aquesta
instalAlació, no immediata, entenc, com és Sa Coma, però que
permetrà una empenta a Eivissa però també algunes
dependències com les que es demanden a Formentera, però serà
la mateixa universitat la que prendrà aquest tipus de decisions.

Les escoles que nosaltres sí hem pogut detectar dins el Pla
d’infraestructures previst, entenem que estan establertes, més
que afectar-ne els recursos una per una que després podria
dificultar qualsevol mena d’entrebanc, per exemple que amb
l’obtenció del solar quedàs fermat el pressupost, crec que el
compromís que hi ha en el Pla d’infraestructures aprovat dóna
cobertura a aquestes demandes que planteja avui AIPF.

En canvi el museu certament serà difícil afrontar-lo amb
l’empenta que planteja aquesta esmena dins l’any 2010.

L’altra qüestió és de caràcter general, són 20 milions d’euros
que es lleven d’IB3, nosaltres ja hem dit que serà molt difícil
mantenir el pressupost que en aquest moment hi ha a IB3, és
una reducció importantíssima respecte del que realment s’ha
gastat IB3 els darrers anys, ara, pretendre reduir creim que és
més tornar a les pràctiques del Partit Popular de no confessar la
despesa real i dur-la a un forat que no a una veritable despesa
efectiva. Jo crec que quasi quasi seria més honest demanar el
tancament d’IB3 que no plantejar que funcioni amb els recursos
que s’hi apunten.

Respecte de les esmenes del Sr. Vicens, creim que no és
correcte dur a l’IEB la despesa en patrimoni arqueològic, tant de
bo que nosaltres la hi poguéssim dur, però pensam que és més
a través dels consells i, en tot cas, ja les debatrem ja que no ha
estat ell aquí per defensar-les, les debatrem al plenari.
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Quant al Partit Popular hi ha tota una munió de propostes,
moltes que suposen moltíssima de despesa en inversió i en
capítol 1, creim que és molt important dona aquesta importància
a l’educació i a la cultura, desgraciadament no n’hi varen donar
tanta als seus pressuposts, perquè els pressuposts actuals
superen amb escreix, encara, amb aquesta situació tan difícil els
pressuposts de 2007, però tant de bo que hi pogués haver un
compromís d’incorporar algunes despeses.

Quant a escoles infantils s’ha fet un esforç en gairebé 2
milions d’euros, ara se’n demanan més, es farà, s’ha de fer el
que es pugui, però com a mínim aquesta convocatòria àmplia
que manté el Govern amb un increment notori dels suports a
l’educació de 0.-3 s’ha de mantenir.

Les altres són actuacions més aviat menors que es duen a
terme com la campanya contra el mal d’esquena, com amb FP;
n’hi ha una altra sobre la UIB, tant de bo poguéssim ampliar,
però vull recordar que en aquest moment té un pressupost
superior, més d’un 10% del que tenia el 2007 i que serà difícil
superar el que en aquests moments té previst amb els més de 60
milions d’euros que té pressupostats avui.

La gran empenta al personal docent amb els 12 milions,
evidentment descolAlocaria moltes altres partides i tant de bo es
pugui fer algun gest, però crec que no serà possible d’aquesta
magnitud. Sí que confiam, ja ho he dit a l’articulat, en el
compromís que es té amb la concertada, que si no és a través de
la Llei de pressuposts modificant l’article 11, que sí sigui dins
el mateix any que es pugui arribar a alguna aportació dins el
2010, com preveu la mateixa llei, i tant de bo que sigui així. 

No podem compartir que tot es llevi de normalització
lingüística, he anat computant tot el que lleva el Partit Popular
de normalització lingüística, i evidentment hauríem de llevar la
direcció general i dedicar-nos a altres coses, perquè realment on
troba que hi ha recursos sobrers sempre el Partit Popular és en
la política de cohesió social, en la política de donar suport a la
llengua pròpia, com és la llengua catalana, en un moment que
també és estratègic per la cohesió ciutadana i del país, per tant
nosaltres amb aquesta tria a la baixa de la prioritat de
normalització lingüística no hi podrem estar d’acord. 

Amb les beques tant de bo hi pugui haver alguna transacció,
però aquest 1.300.000 euros d’addicionals que eren 1.800.000,
ara s’ha retirat una de les esmenes, certament està enfora de les
possibilitats que té el Govern de les Illes Balears, i més en una
despesa, aquesta de la pluriinsularitat, que hauria de cobrir el
Govern de l’Estat per mandat constitucional.

Al Conservatori de Menorca hi ha partida prevista, també a
les escoles de música creim que hi haurà d’haver alguna
aproximació, perquè certament se’ls ha de donar algun suport,
però serà difícil amb els termes amb què es plantegen les
esmenes del Partit Popular, i després, com ha dit el mateix grup,
hi ha una munió de propostes de comprar edificis, de posar
equipaments culturals, molts també llevats de normalització
lingüística o de tota la Direcció General de Cultura que
difícilment es podran dur a terme. Jo crec que són poc reals,
llegia l’altre dia que només Inca, l’Ajuntament d’Inca ha
demanat més de 22 milions d’euros en distintes ajudes a aquests
pressuposts, crec que no es fa una idea del moment polític que
vivim i de què parlam quan parlam d’aquest pressupost, i el

principal partit de l’oposició no s’ha fet una composició de lloc
del que parlam.

Les escoles -ara ho he sumat- són més de 30 milions d’euros
els que demanen d’afectar en aquests pressuposts, n’hi ha més
d’una vintena que ja són al Pla d’infraestructures, que no sabem
exactament per què es pretén aquesta afectació, però en tot cas
..., n’hi ha d’altres que no, evidentment és així, però la dificultat
i tot com es desfaria els equilibris que hi ha dins aquest
pressupost per dur-se a terme, seria realment una imprudència,
més tenint en compte, com s’apuntava al primer debat d’avui
matí, on se’ns retreia que per ventura la despesa és excessiva
pels ingressos reals que entraran: després al que ens anima el
Partit Popular és a ampliar aquesta despesa. Crec que ens convé
a tots un exercici de rigor, comprenc el rol que juga l’oposició,
però també els convidaria a un exercici de pragmatisme per
poder ser més ben atesos.

Per cert, una de les qüestions que se’ns demanen és que fins
i tot comprem els solars de les escoles, que és una competència
municipal, però no només una competència que resulta dels
recursos municipals, sinó que ve del mateix urbanisme, tota
nova urbanització, si s’ha previst bé, ha d’haver dotat
l’equipament docent i el fet que no s’hagi dut a terme vol dir
que s’han desviat recursos del patrimoni municipal del sòl que
crec que valdria més dur a una reflexió sobre la pràctica
urbanística del país en comptes de voler involucrar el Govern en
la compra dels solars per a educació primària.

Bé, després hi ha aquestes, ja ho deia el Sr. Gornés,
clàssiques del Partit Popular, del lèxic propi, que els modismes
són el més important de la llengua catalana, i ara tots sabem que
és el moment important perquè les particularitats insulars
tenguin una empenta en aquest moment de crisi important que
vivim, els llibres de text perquè no es considera que les
editorials facin una bona feina, se’ls qüestiona, es diu que el
Govern ha d’agafar els llibres de text que han fet les editorials
adaptant-se a la normativa pedagògica, a la normativa existent
i a les regles que marca la Universitat en llengua catalana, i el
Govern els ha d’agafar i els ha de tornar a escriure en cadascuna
de les variants: a Formentera en formenterenc; a Eivissa en
eivissenc, ... jo no sé si faria separates de binissalemer i de
solleric, però en qualsevol cas és una de les despeses importants
que ens apunta el Partit Popular. No compartim les seves
prioritats en aquestes qüestion, com sap el Sr. Gornés, i, per
tant, en aquestes votarem molt tranquilAlament que no; en
d’altres, la veritat és que ens agradaria trobar un camí per a una
transacció i sobretot si hi hagués unes quanties i una priorització
dins aquest mateix plantejament del Partit Popular, tant de bo
ens hi acostéssim perquè, ja dic, en cas d’alegries financeres, a
tots -pens- ens agradaria gastar més en educació i cultura per
estar a l’alçada del que necessita el país. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. El Grupo Socialista, después de
estudiar y valorar las enmiendas presentadas por el Sr. Vicens,
por AIPF y por el Grupo Parlamentario Popular, las votará en
contra, esperando a ver si puede haber alguna aproximación de
cara al pleno de la semana que viene.

Empezaré valorando las enmiendas presentadas por el
diputado de AIPF, las relativas a infraestructuras. Están todas
previstas dentro de los diferentes planes de infraestructuras de
la Consejería de Educación y Cultura, tanto construcción de
centros nuevos como de ampliaciones o reformas. Las relativas
a la formación profesional, la Dirección de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente tiene en cuenta y prevé
la mejora de los programas de cualificación profesional en
Formentera, tanto en lo que se refiera a la ampliación de los
programas de FP como a la formación a distancia. En cuanto al
Conservatorio de Música de Formentera y a la escuela
municipal, se estudia la posibilidad real para llevar a cabo esta
separación en las mejores consideraciones para el conservatorio
y para los alumnos que están ya matriculados. La implantación
de nuevos cursos universitarios es tema competente de la
universidad. Como también la enmienda que hace relación a
potenciar los servicios técnicos de agricultura en la isla de
Formentera mediante un convenio con el FOGAIBA, esto es
competencia de la Consejería de Agricultura. Hay una de
cultura que hace referencia al Museo de Formentera y a la
financiación de éste, en estos momentos hay que priorizar con
los presupuestos, ya que hay otras cosas mucho más necesarias
y se prevé que la financiación se hará realidad en el 2011.

Ahora pasaré a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular a los presupuestos de la Consejería de
Educación y Cultura. Agruparé estas enmiendas por afinidades,
las que hacen referencia a infraestructuras y a nuevos
equipamientos educativos las votaremos en contra por
encontrarse algunas de ellas dentro del plan de la consejería de
infraestructuras de 2010; otra de estas enmiendas, incluida en el
Plan de infraestructuras 2008-2009 que se están licitando están
pendientes de cesión de crédito; también la Consejería de
Educación y Cultura en otras que hacen referencia al Plan de
infraestructuras del 2012-2015.

El segundo bloque de enmiendas lo he englobado en cultura,
algunas de ellas no son competencia de la Consejería de
Educación, perdón ... La que hace referencia a la rehabilitación
del Teatro de Maó i de Inca, se ha de prevenir y aprobar en el
seno de la Fundación, así como también la remodelación de
estos edificios. Las que hacen referencia a la rehabilitación de
edificios, esto depende de otra consejería, la de vivienda.

Otro tercer bloque es el referente a las enmiendas que se
refieren a las becas y subvenciones para transporte de
estudiantes de las diferentes islas, es verdad que las ayudas y
becas son insuficientes, sumadas a las que ofertan los consejos
insulares están también las partidas de la Dirección General de
Universidad y Modernización Educativa.

En el último bloque, las enmiendas referidas a los modismos
y al léxico propio de las Islas Baleares, nuestra postura ha
quedado suficientemente clara tanto en comisión con alguna
proposición no de ley, ya que la universidad se ha mostrado
contraria a las modalidades que no tienen base científica, los
alumnos de las Islas Baleares deben estudiar en la modalidad
estándar, que es la modalidad propia del estudio.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. En torn de rèplica, Grup
Parlamentari Mixt-2, Sra. Marí, vol intervenir? Per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Gornés?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’una forma molt breu perquè
supòs que el debat se substanciarà en profunditat en el ple de la
setmana que ve, però sí que vull agafar la carta que m’ha
plantejat el Sr. Alorda, plantegin-me vostès les propostes que
puguem transaccionar, i nosaltres amb molt de gust, si són
raonables evidentment els votarem que sí i podrem fer un
exercici de consens que tant sa és en aquests darrers dies.

Se m’havia oblidat a la meva primera intervenció dir que
donarem suport a totes les propostes d’AIPF.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica vol intervenir algun
grup? Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta. Farem un esforç d’aproximació ja que el
sr. Gornés es posa a tir i veurem si els propers dies podrem
aconseguir alguna aproximació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

Passam, idò, a la votació de les esmenes parcials a la secció
13, Conselleria d’Educació i Cultura. No hi ha votació separada.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / fascicle 1 / 9 de desembre del 2009 1281

 

En primer lloc votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt-2, tenint en compte que s’han retirat totes, excepte les
esmenes RGE núm. 14558 i 14561 del Sr. Vicens.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

I finalment votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, tenint en compte que s’ha retirat la RGE
núm. 14918.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Un petit recés d’un minut.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

... començar, hi havia un problema elèctric o electrònic.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, bon dia, president, Francesc Dalmau continua substituint
Miquel Gascón.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Sí, María Luisa Morillas substituye a la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Josep Melià.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinàs substitueix Pere Palau.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, Simó Gornés substitueix Francesc Fiol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Debat número 6, de totalitat i de globalitat,
d’agrupació de la secció 14, Conselleria d’Economia i Hisenda,
amb les seccions i entitats afins.

Del Grup A, esmenes a la totalitat, del Grup Parlamentari
Popular: a la secció 14, la número 14721; a la secció 50,
Agència Tributària de les Illes Balears, la 14722; a la secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears, la número 14720; a la
secció 02, o S02, Parc Bit Desenvolupament, SA, la número
14719; i la S06, CAIB Patrimoni, SA, la 14718.

Del Grup B, esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Mixt-
1 AIPF, a la secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears,
les números 14643 i 14644. Del Grup Parlamentari Mixt-2, a la
secció 32, Ens Territorials, al programa 912A, transferències a
corporacions locals, les números 14556, 57 i 14555.

Del Grup Parlamentari Popular, a la S02, Parc Bit
Desenvolupament, SA, la número 15065.

Defensa conjunta de totes les esmenes del debat, en primer
lloc, pel Grup Parlamentari Mixt AIPF, tenen cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes molt concretes que
fan referència a oficines liquidadores i a Agència Tributària. El
conseller va anunciar que hi havia una intenció d’eliminar les
oficines liquidadores a les illes menors per estalviar recursos i
optimitzar pressuposts, amb aquesta esmena es pretén que això
no sigui així. És un avanç important i el termini que marca,
quan un fa un acte jurídic, sigui venda, sigui herència, sigui el
que sigui, és el termini per liquidar que un té, un mes, per tant,
com més facilitem les coses als ciutadans millor i menys
demores i menys recàrrecs hi haurà si aquest termini no
s’acompleix. Per tant, mantenir les oficines liquidadores a cada
illa menor, en principi, és el que defensa aquesta esmena.

I una altra esmena complementària a aquesta, és també per
facilitar el tema de les tramitacions i el tema del control si es vol
de l’Agència Tributària, és potenciar l’Agència Tributària,
l’oficina de l’Agència Tributària que té a Formentera el Govern.
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Per tant jo crec que són importants aquestes dues esmenes
per qualitat de servei, i la despesa que impliquen tampoc no és
que sigui res de l’altre món. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Mixt-2, també
per un temps de... No intervé. Pel Grup Parlamentari Popular,
Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular, com ja s’ha anunciat, hem presentat esmenes a la
totalitat a la Conselleria d’Hisenda i Economia, a l’Agència
Tributària, també a Parc Bit, CAIB Patrimoni i IBESTAT. I
com és costum en aquesta cas, en aquests moments no entraré
en el debat d’aquesta esmena de la totalitat, que queda per al
plenari.

Des del Grup Parlamentari Popular només tenim una esmena
destacable, perquè totes les esmenes que tradicionalment fèiem
en aquesta conselleria, que també tenia Innovació, ara s’han
presentades a la conselleria a la qual ara mateix hi ha innovació,
i per tant només hem presentat una esmena parcial a Parc Bit
Desenvolupament SA, i fa referència a una instalAlació també de
Parc Bit a Eivissa. Tots sabem que aquest ens s’està
descentralitzant, a Menorca ja hi ha les primeres passes donades
i previstes per tal que hi pugui haver un Parc Bit a Menorca, i
des d’Eivissa també pensam que seria molt interessant. És per
açò que presentam aquesta esmena.

Pel que fa a referència a les esmenes d’AIPF, anunciam el
nostre suport. I pel que fa referència a Eivissa pel Canvi no ha
intervingut, no sabem si és que manté les esmenes o no; en el
cas que les mantengui pensam que són unes esmenes que poder
ser també molt interessants per a Eivissa i que enriqueixen, per
tant, el que seria el pressupost destinat a l’illa d’Eivissa. En el
cas que es mantenguin, per tant, com dic, els donaríem el nostre
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Per un torn a favor hi ha qualcú que
vulgui intervenir? No? Idò torn en contra. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè efectivament
en aquesta secció enguany s’han presentat poques esmenes,
donada la modificació de la composició de la conselleria, que
actualment ja no té la part d’innovació que era, a més, una de les
parts que rebia més esmenes.

Quant al debat de les esmenes de totalitat, a part dels
arguments que ens reservem de cara al plenari, tornam als
arguments que hem dit en altres ocasions: és un pressupost que
davalla un 15%, es fa un esforç per tant molt important atesa la
situació econòmica de la comunitat autònoma, atesa la situació
per tant d’uns pressuposts que requereixen austeritat, i en els
quals s’ha hagut de marcar tota una sèrie de prioritats, s’ha
hagut de marcar que no patissin ni els serveis públics ni els
projectes i programes més importants i prioritaris, però
efectivament hi ha hagut d’haver una reducció important dels
pressuposts. Per tant rebutjaríem aquestes esmenes a la totalitat
tant a la secció com a la resta, Agència Tributària, etc., i la resta
d’esmenes ens reservam en tot cas de cara al plenari la decisió
definitiva. De moment el vot és en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. No entrarem en el debat de la
totalitat, però sí volem indicar que la reducció del pressupost tan
important d’aquesta conselleria és a causa de dos motius
fonamentals, un és la reestructuració o la reorganització interna
de certes competències dins el Govern, i l’altre és reaccionar a
la greu situació econòmica i a l’especial important caiguda dels
ingressos.

Ara bé, aquesta caiguda de la despesa dins aquesta
conselleria no afectarà en cap cas la prestació dels serveis
bàsics, i es mantindrà sempre el grau d’eficàcia. Es tracta per
tant d’establir prioritats i de mantenir aquells serveis. En aquest
sentit, entrant ja a les esmenes d’AIPF, que proposen mantenir
oficines liquidadores a Eivissa, Menorca i Formentera, no em
consta que el Govern hagi anunciat l’eliminació de cap oficina
liquidadora; sí que consta, i així ho va manifestar el conseller,
que es pretén eliminar certs convenis amb el Registre de
Propietat per dur a terme aquest servei. Ara bé, aquest servei es
pensa oferir directament a través de l’Agència Tributària; per
tant donam suport a aquestes mesures perquè van en el sentit de
més eficiència, és a dir, donar el mateix servei a menor cost, i en
cap cas no es pretén que hi hagi manco servei o que aquests
serveis siguin més llunyans al ciutadà.

He de reiterar que votarem en contra de totes les esmenes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Per un torn de rèplica, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, president, simplement per dir que mantenim
les esmenes i, com ja s’ha dit abans, les esmenes a la totalitat es
veuran en el plenari de la setmana que ve, però sí que també, ja
com han fet els altres portaveus, avançam que des del nostre
punt de vista no preveuen els mecanismes necessaris ni les
mesures adients per fer front a la situació econòmica que viu
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avui la comunitat autònoma. Per tant el nostre plantejament
haguera estat totalment diferent i per açò mantenim aquestes
esmenes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Algú vol intervenir en contrarèplica?
No? Passam idò a votació.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-1 AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta -deduesc que ningú no la demana
separada, tampoc- de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-
2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 en contra, 0 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 vots en contra, 0 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Acabades les votacions i crec que la secció que corresponia
al matí d’avui, ajornaríem la sessió fins a les 16,30.
Suspendríem fins a les 16,30.
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