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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos. En primer lloc, abans d'entrar al debat,
deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. D'acord.

Entrarem en el debat de les esmenes a la secció 13,
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. A la totalitat de la
secció s'hi manté l'esmena número 3535, del Grup Parlamentari
Socialista. Per la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Joana
Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'esmena a la totalitat i l'argumentació
que sustenta el canvi de projectes i de priorització d'inversions
serà objecte de debat a plenari, i per tant aquí només deixam
constància amb el debat que vindrà amb les esmenes parcials, de
la voluntat del Partit Socialista de plantejar uns objectius
diferenciats dels que planteja el Govern de la Comunitat
Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a votació l'esmena del Grup
Parlamentari Socialista 3535, esmena a la totalitat de la secció
13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada per tant l'esmena 3535.

Comencem el debat d'un grup d'esmenes que
corresponen al programa 422002 al 422007, i que comprèn
les esmenes següents: Al subprograma 422002 esmena
3277, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears; esmena 3531 i 3550, del Grup Socialista. Al
subprograma 422003, ensenyament de la llengua i cultura
catalana i formació, s'hi manté l'esmena 3628, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Al
subprograma 422005, suport al programa investigació i
desenvolupament a les Illes Balears, s'hi mantenen les
esmenes 3329, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, i les esmenes 3540, 3542 i 3541, del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 422006, formació
musical, s'hi mantenen les esmenes següents: 3280, 3281,
3282 i 3283, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears; número 3682, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; esmenes 3549 i 3558, del Grup
Parlamentari Socialista. I al subprograma 422007, de nova
creació, s'hi manté l'esmena 3543, del Grup Parlamentari
Socialista.

Per defensar les seves esmenes té la paraula la diputada
Sra. Margalida Thomàs, pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies. Sr. President. L'esmena 3277 aniria amb la idea
de l'elaboració i distribució als centres escolars i entitats
socials d'un video documental i un CD-ROM sobre l'espai
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, en el sentit del
programa sobre l'elaboració d'un currículum propi de les
Illes, per tant significaria la divulgació a tota la resta de les
Illes i a tots els centres escolars d'aquest video documental
i CD-ROM sobre la importància de l'espai natural de ses
Salines d'Eivissa.

La 3328 aniria sobre el fet de donar premis i ajuts als
centres escolars de destacada activitat pedagògica sobre
l'ensenyament de la llengua catalana, per allò de promoure
tot allò que signifiqui esforç pedagògic i interès d'aquestes
escoles. Per tant significaria una partida que premiaria,
ajudaria aquest esforç pedagògic.

L'esmena 3329 seria la major dotació de la concessió de
beques per a la investigació, en aquest sentit dins el mateix
programa d'ajuts a estudis i investigació; i la 3280 aniria una
partida dedicada a ampliar el suport a les escoles municipals
de música, i aniria lligada a la 3281, sobre la concessió de
beques d'ampliació dels estudis de formació musical, atès
que és una de les competències de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports; i pensam que ha de ser aquest
organisme, aquesta conselleria la que ha de donar major
possibilitat als joves estudiants de música per tenir beques
a l'estranger, beques d'ampliació d'estudis.
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La 3282 aniria en el sentit de creació i impuls de respectives
aules de teatre a les delegacions del Conservatori de les illes de
Menorca i Eivissa. Pensam que el teatre és una de les activitats
culturals que més s'ha de promoure, i per tant seria dotar aquests
organismes, aquests conservatoris, d'aules suficientment dotades;
i igualment la 3283 seria l'adequació de la sala d'audiències de la
secció del Conservatori de Maó per a activitats musicals, en el
sentit d'ampliació i millora d'aquesta sala d'audiències.

La 3266 aniria cap a la realització d'activitats per a la
celebració de l'any Joan Ramis i Ramis i Josep Maria Quadrado;
i que crec que en aquest sentit hem acabat tot el grup d'esmenes
presentades pel nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. La darrera esmena que vostè ha dit era
la número...?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Crec que m'he passat a un altre programa. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la
paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. A aquests subprogrames tan sols hi ha l'esmena
3682, que fa referència a les escoles de música, i d'acord amb els
criteris del president del Govern, que va manifestar en el passat
debat de política general d'intentar augmentar la dotació a les
escoles de música, simplement proposam doblar. Doblar una
partida pot parèixer una quantitat molt important, però doblar
l'assignació a les escoles de música suposa 10 milionets de
pessetes, que permetrien que les escoles de música, que enguany
han vist com ha baixat la subvenció, algunes d'elles prop d'un 70
o un 80%, tornarien a estar ben dotades, es podria donar
cobertura a les escoles que s'han creat noves, i en definitiva amb
20 milions de pessetes de partida total es podrien començar a
cobrir les necessitats reals que hi ha en aquest moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, i per
a la defensa de les seves esmenes té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. De fet hi ha dos grups d'esmenes dins
aquest apartat que discutim en aquest moment; unes que van
lligades a la manca d'inversió de traspàs de recursos per a
inversions als consells insulars quan es varen fer les
transferències de cultura i esports, i en aquest sentit hem
d'assenyalar la necessitat, vist un any de finançament, del que ha
suposat aquesta transferència als consells insulars, projectes en
què els consells insulars tenen vertaderes mancances respecte de
tirar endavant projectes d'inversió, i en aquest cas hauríem
d'assenyalar un programa d'ajudes a reparació i condicionament
de les instal•lacions esportives en funcionament, un programa
interinsular per a la creació de cases de cultura, la transferència
després a qüestions que van lligades a aquest tema d'educació,
les transferències a ajuntaments per a educació d'adults, o bé les
escoles infantils que varen quedar en mans del Govern de la
Comunitat Autònoma quan s'havien de transferir als consells
insulars, i que en aquest cas demanam que vagin transferides als
ajuntaments directament, perquè són aquests, els ajuntaments, els
que més a prop estan dels ciutadans per donar aquest tipus de
serveis d'escoles infantils.

Alhora també vull assenyalar respecte del programa
relacionat amb la Universitat, la necessitat de dirigir la
inversió a la Universitat i als centres públics d'investigació,
i en relació a l'ensenyament de la música, la necessitat de
comptar amb partides suficients i compromeses per al
finançament de la construcció del conservatori, l'elaboració
també dins aquest programa d'escoles municipals de música
amb més dotació econòmica, el condicionament de la
delegació del Conservatori de Música; i ens ha quedat una
esmena a defensar dins el programa d'universitats, que és de
recursos econòmics que haurien d'anar lligats a l'elaboració
de la Llei de la ciència i la tècnica de la Comunitat
Autònoma, i la posada en funcionament d'aquesta mateixa
llei.

Són, per tant, un conjunt d'esmenes que tendeixen a
potenciar l'activitat educativa de les escoles municipals,
d'atracar el servei d'educació d'escoles infantils i escola
d'adults als ajuntaments, que es faci a través dels
ajuntaments aquest tipus de serveis als ciutadans, i millorar,
repetesc, el nivell d'inversions de les competències de
cultura i esports que en el seu moment va fer la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears als consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a votar en contra
de todas las enmiendas, y voy a hacer una intervención de
carácter general con referencia a ellas. En principio hay
algunas cuestiones que afectan a altas en las partidas
correspondientes, unas que existen y otras que se crean, que
visto desde un punto de vista particular, de una propia
conselleria, pueden ser enmiendas que pueden ser
aceptadas. Evidentemente el presupuesto de la Comunidad
Autónoma no es de una conselleria, sino que es del
Gobierno, de todas las consellerias, y en consecuencia las
bajas que se producen en algunas partidas, lo que podría
suponer incrementos en cultura, en educación, en deportes
o en otros aspectos propios de las competencias de este
departamento, irían en detrimento en concreto de una que se
suele repetir mucho, por ejemplo de Presidencia en el caso
de Ficobalsa.
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Hay dos cuestiones en las cuales sí quisiera yo detenerme un
poco. Una de ellas es la cuestión de la educación de adultos, y
otra el tema de las escuelas infantiles. Empezaré por esta última
cuestión: Acabo de escuchar las palabras de la Sra. Barceló,
portavoz del Grupo Socialista, diciendo que las escuelas
infantiles que no fueron transferidas al Consejo Insular de
Menorca, por propia voluntad del Consejo Insular de Menorca,
que consideraba que la dotación no era suficiente para el
desarrollo de esas funciones y servicios, por cuanto que de
manera justificada se había explicado que el coste del servicio
era bastante superior. Se ha planteado aquí la necesidad de que
esas escuelas infantiles, que no son curiosamente de Cultura,
quiero hacer esta precisión, resulta que curiosamente, por temas
competenciales, pertenecían al antiguo Inas, del Ministerio de
Asuntos Sociales, y actualmente tienen una dependencia
orgánica y funcional de la Conselleria de Sanidad y Seguridad
Social. A nosotros nos parece en principio, si asuntos del tema
del pacto local, que se podrá hablar en algún momento cuando se
hayan culminado las transferencias del Gobierno a los consejos
insulares, que una de las cosas a estudiar, y evidentemente a
poder traspasar a los ayuntamientos serían las escuelas infantiles,
éstas a las que hago referencia, que dependen actualmente de
Sanidad y Seguridad Social. Ningún inconveniente en principio,
lo que pasa es que hay que esperar el momento oportuno para
que eso sea posible.

Y esos dos centros de carácter asistencial y educativa, hoy en
día más educativo que asistencial, pero en fin, con ese tipo de
asistencia y educación, que es lo que en ellas se da, porque hay
niños también de muy corta edad que son acogidos allá, pues yo
creo que pueden ser transferidas perfectamente a los
ayuntamientos de Ciutadella y de Maó. Pero todo se andará, y
hay que esperar su momento.

En segundo lugar, el tema de la educación de adultos: El
Gobierno ya hace una actuación en este campo, como la hace en
el tema de educación infantil; pero hay que recordar que la
competencia en materia educativa no está en esta comunidad
autónoma, no la tenemos transferida, y eso es una atribución
especial del Gobierno de la nación a través del Ministerio de
Educación y Ciencia, y por tanto no se puede pedir que quien no
tiene competencias en una materia dedique un esfuerzo especial
a esos asuntos. Ya se hace, repito, con algunas ayudas, pero no
se pueden incrementar a nuestro juicio, porque iría en detrimento
de aquellas otras competencias que sí tenemos que desarrollar.
Por esas razones votaremos en contra de las enmiendas. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és per respondre la
intervenció que ha fet el representant del Partit Popular.
Vull assenyalar evidentment dues qüestions, les
transferències de les escoles infantils de Menorca, de Borja
Moll i Magdalena Humbert, també l'esmena es repeteix dins
el programa de Sanitat, perquè és dins el programa de
Sanitat on estan compreses, encara que supòs que estarà
d'acord amb nosaltres que aquest programa hauria de ser
transferit a través d'Educació, i no només a través de
Sanitat. Per tant és una doble esmena que en aquest
moment, perquè hem vist les de Cultura primer, les debatem
en aquest moment també. I valdria la pena que amb més
dotació econòmica, amb la diferència de dotació econòmica
suficient perquè puguin ser gestionades mantenint la qualitat
dels serveis que en el moment es donava, poguessin ser
transferides als ajuntaments. Creim que és una qüestió
important, començar que els serveis es donin des de la
institució que millor pot gestionar aquests serveis. Per tant
les escoles infantils, d'àmbit quasi estrictament municipal
com funcionen, el més correcte evidentment no és que
estiguin en mans ni de la Conselleria de Sanitat, ni tan sols
de la de Cultura, sinó que arribin als ajuntaments, i
esperarem que el temps pugui ajudar que sigui un fet, i que
per tant aquesta esmena que any darrere any repetim des
que el Consell Insular va rebutjar tenir les transferències
d'aquestes escoles infantils al preu amb què el Govern de la
Comunitat Autònoma ens les finançava, evidentment això
se solucionarà tant en qüestions de recursos econòmic com
en qüestió de competència.

Respecte de l'escola d'adults, evidentment no és una
competència de la Comunitat Autònoma, però també sap
perfectament el portaveu del Partit Popular que açò de tenir
o no tenir la competència tampoc mai no ha estat molta
dificultat per part del Govern balear quan li ha interessat fer
una determinada inversió o una altra. Per tant, creim que
aquestes inversions en educació són inversions rendibles,
són inversions que s'haurien d'augmentar a nivell de
contribució econòmica, i per tant, encara que no sigui una
competència estrictament de la Comunitat Autònoma, sí que
la Comunitat Autònoma ajudi a potenciar aquest sistema
d'ensenyament, que creim vertaderament que és una
inversió de futur, una inversió a tots el ciutadans de les Illes
Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. No es cuestión de discutir si la
educación es un tema de futuro. Yo creo que eso es un
debate que no es el momento ahora de tenerlo, y por
supuesto en el cual podríamos estar de acuerdo, porque la
educación incide en el desarrollo, el desarrollo incide en la
educación, y en fin, estas ya son teorías expuestas desde
principios de siglo por (...) en Estados Unidos; es decir que
ya ha llovido mucho sobre eso.
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Yo creo que en unos presupuestos de la Comunidad
Autónoma plantear una enmienda para transferir la escuela
infantil a los ayuntamientos no es lugar, no es el momento. Yo
no he renunciado a que ese debate se pueda hacer, ya que las
transferencias pueden llevarse a término, pero han de
comprender que no es el sitio apropiado de tratar un tema de
transferencias a los ayuntamientos, si es que alguna vez se habla
del pacto local en esta comunidad, cuando se hayan transferido
primero a los consejos insulares las competencias, después lo
haremos con los ayuntamientos, pero vamos a cumplir las etapas
por el orden que nos parecen que han de ser las preferencias que
yo antes exponía. Por tanto, reiterar las cosas, no es el sitio
adecuado para hablar de transferencias, porque no es la
competencia actualmente en cultura, porque está encuadrado en
otra conselleria, ni es el instrumento apropiado de que una
transferencia a los ayuntamientos se trate en los presupuestos de
la Comunidad. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat de les esmenes, procedim
a la votació de les esmenes que s'han acabat de debatre, i que
són: al subprograma 422002 esmena 3277, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes 3531 i 3550, del
Grup Socialista. Al subprograma 422003, esmena 3328, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Al
subprograma 422005, esmenes 3329, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i esmenes 3540, 3542 i
3541, del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma 422006,
esmenes 3280, 3281, 3282 i 3283, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmena 3682, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; esmenes 3549 i 3558, del Grup
Parlamentari Socialista. I al subprograma 422007, de nova
creació, esmena 3543, del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al subprograma 451001, direcció i serveis
generals de la Conselleria, i té les esmenes següents:
Esmena 3266, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears; esmenes 3746 i 3749, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; i esmenes 3553 i 3628, del
Grup Parlamentari Socialista.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Molt breument, Sr. President, només vull fer referència
que aquesta esmena seria per destinar 2 milions de pessetes
per a realització d'activitats per a celebrar l'any Joan Ramis
i Ramis i l'any Josep Maria Quadrado, que són l'any que ve,
l'any 1996. Per tant, seria per destinar una partida a aquestes
celebracions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Nacionalista-PSM té la
paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ha dit que eren les esmenes 3746
i 3749?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies. La 3746 fa referència a l'educació d'adults,
augmentant 20 milions de pessetes, i a la vegada també
proposa la transferència als consells d'aquesta disciplina,
amb 20 milions de pessetes.

I la 3749 proposa l'aportació a la culminació de la
rehabilitació, remodelació i equipament del Centre Joan
Alcover, que serà un centre cultural amb participació fins i
tot internacional, perquè l'Estat andorrà també hi pot fer una
aportació. Aleshores pensam que aquest gran projecte, que
és un casal, hauria de tenir l'aportació de 9 milions també
del Govern balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes molt senzilles, i que
creim que se les hauria de donar suport, sobretot la que fa
referència a la necessitat de dotació d'un fons d'ajuts per als
estudiants universitaris de Menorca, Eivissa i Formentera; i
l'altra esmena és la de donar suport al Museu d'Art Contemporani
de sa Pobla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero anunciar que
votaremos en contra de las enmiendas, por razones en algunos
casos de las bajas a las cuales se indican, que vuelven a afectar
en algunos casos, por lo que he podido comprobar, a Ficobalsa,
en concreto al programa de Presidencia. En el tema de educación
de adultos, yo creo que ya será un debate que vamos a tener en
el Pleno, ya conocen cuál es la posición de nuestro grupo,
expresada con anterioridad. Y respecto al fondo para estudiantes
menorquines, hay unas cuestiones a estudiar, es una cantidad
bastante elevada, y el Gobierno tampoco tiene competencias en
materia educativa, tendrá que estudiar algunas cuestiones de esta
naturaleza, ya ha colaborado con estos fines con la residencia
universitaria de las Islas Baleares, y mantiene ayudas de carácter
más o menos indirecto en el momento presente, con una
residencia en la playa de Palma, donde también hay alumnos que
están internados allá. Yo creo que es un tema de suficiente
importancia para estudiarlo con detenimiento, y que algún día,
en algún momento, cuando haya esas competencias en materia
de universidad, el Gobierno tendrá que abordar en su política
universitaria este tema; y no creo que sea el momento preciso
ahora, en una enmienda de estos presupuestos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Potser sí es podria començar amb un
cas molt pràctic, i sí competència de la Comunitat Autònoma,
que és tot el que fa referència, per exemple, a l'Escola
d'Hostaleria, que el Govern de la Comunitat Autònoma hi
participa d'una manera directa, i que seria convenient dins
aquesta aportació econòmica que el Govern fa respecte d'una
formació, si es comencés a iniciar aquest fons d'ajut amb beques
a estudiants d'Eivissa, de Formentera i de Menorca, perquè com
a mínim amb una escola impulsada pel propi Govern de la
Comunitat Autònoma fos de la Comunitat Autònoma, no només
de l'illa de Mallorca, i es facilités per tant l'accés a estudiants
d'altres illes, i per tant es pogués propiciar aquest fons; i en tot
cas es podria modificar el contingut o la quantitat que va referida
a aquesta esmena, amb la qual cosa nosaltres estaríem totalment
d'acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. De los 13.000 alumnos que hay
matriculados en la Universidad en este momento, en la
Escuela de Hostelería, con referencias más o menos
aproximadas en el momento preciso, es decir al día de hoy,
creo que no llegan ni a 5 el número de alumnos que hay de
las islas menores. Creo que 200 millones de pesetas entre 5
es una cantidad excesiva a recibir por cada uno de ellos. Yo
lo he dicho: hay ayudas que el Gobierno además tiene
establecidas en la Escuela de Hostelería, y yo creo que un
carácter de ayuda individualizada en un momento concreto
se puede hacer, por no abordar una política de becas de
residencia de alumnos de las islas menores, que tendrá que
hacerse, repito, en el momento que la Comunidad tenga las
competencias en materia de universidad. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat, procedim a la votació
de les esmenes al subprograma 451001.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Per una qüestió d'ordre; és perquè havia proposat a la
meva intervenció que si la quantitat era excessiva, o es volia
especificar alguna dada d'aquesta esmena, que nosaltres
estaríem disposats a modificar-ho, En tot cas, que no fos un
problema la quantitat com perquè s'iniciessin aquest tipus
d'ajuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Barceló, jo així ho havia entès. He escoltat la
contestació, no s'ha fet referència a això, he de donar per
entès que no s'ha volgut contestar.

Passam a la votació del subprograma 451001, que
comprèn les esmenes 3266, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; les 3746 i 3749, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; i les esmenes 3553 i
3628, del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al subprograma 455000, promoció de la cultura, i s'hi
mantenen les esmenes següents: esmenes 3274, 3272, 3267,
3271, 3331, 3269, 3339, 3264, 3273, 3330, 3265 i 3268, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes
3672, 3683 i 3684, del Grup Nacionalista-PSM; esmenes 3557,
3552, 3559 i 3554, del Grup Parlamentari Socialista.

Al subprograma 455001, de nova creació, s'hi mantenen les
esmenes següents: 3270 i 3275, d'Esquerra Unida de les Illes
Balears; 3516, del Grup Parlamentari Socialista.

I al subprograma 455007, també de nova creació, s'hi
mantenen les esmenes següents: 3555, 3556 i 3615, del Grup
Parlamentari Socialista.

Per defensar les seves esmenes, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada
Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Aquesta defensa és de tot un grup d'esmenes dedicades a la
promoció de la cultura, i gran part d'elles fan referència als
museus existents en aquest moment, seria major dotació
d'aquests museus, tant les seccions de Menorca com les de
Mallorca i Eivissa, amb el Museu Arqueològic. Vull destacar la
3339, que faria referència a la casa de cultura dedicada a Joan
Alcover, i la 3268, que seria la dotació d'una fonoteca per a la
tradició oral de les Illes. Per tant, seria una defensa global de
totes elles, referent a major dotació econòmica de tot allò que
significa promoció de la cultura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc, a pesar que no hi ha fet referència,
que també ha defensat les esmenes 3270 i 3275, del subprograma
455001?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Perdoni, és que m'havia confós. La 3270 i 3275 es tractaria
d'augmentar les ajudes als ajuntaments per a programes d'arxius
històrics municipals, i la 3275 la creació d'un circuit interinsular
de teatre per a companyies de les Illes Balears, per tant
l'intercanvi de les companyies entre les tres illes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, l'esmena 3632 proposa augmentar la
dotació destinada a les escoles infantils amb 20 milions de
pessetes i transferir-les als consells insulars. La 3683
proposa un increment a les transferències de competències
de cultura als consells insulars, de la partida econòmica, i
més que a consells insulars, en aquest cas ens hauríem de
referir al Consell Insular de Mallorca, que va ser el
perjudicat amb unes transferències insuficientment dotades.
La 3684 fa referència a la creació de la filmoteca pública de
les Illes Balears. Un país s'ha de dotar de totes unes
inversions culturals, entre elles la filmoteca, i es proposa
una partida simbòlica inicial per començar aquesta
infraestructura, de 5 milions de pessetes. I són totes les
esmenes a aquests subprogrames. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Algunes d'aquestes esmenes
tracten d'augmentar les partides referides a la dotació per al
bon funcionament dels museus; per tant, creim necessària la
contractació de personal al Museu de Menorca, l'adquisició
de material bibliogràfic i de consulta de la biblioteca de
Maó, la inversió en dotació de condicionament del Museu
de Menorca, una inversió extraordinària de suport als
ajuntaments d'Eivissa i Formentera per a la construcció de
cases de cultura, la creació del museu etnològic a
Formentera, la construcció d'un museu naval a Eivissa,
aprovat -i ho hem de recordar així- pel Plenari del
Parlament de les Illes Balears, recursos econòmics també
per a l'adquisició del fons del Museu Arqueològic d'Eivissa,
i també un altre recordatori d'haver de complir, perquè es va
aprovar al Parlament, que era la dotació per a la creació i la
posada en funcionament de la Biblioteca Pública de
Formentera, i hem de recordar que seria més que res el
compliment d'una proposta de resolució aprovada al
Parlament dia 6 d'octubre de 1994. Per tant, tot són
dotacions econòmiques per complir resolucions
parlamentàries preses i acordades aquí, alhora que millorar
els serveis, el funcionament dels museus de les nostres illes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra Barceló. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular té la paraula el diputat Sr. Jaén.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a votar en contra de estas
enmiendas, que afectan con carácter general en las bajas, la
partida de inversiones viene en algunos casos en carreteras, que
ustedes bien saben que hay muchas dificultades para las obras de
conservación, de mantenimiento, y en general para la explotación
de las carreteras; o bien el caso de Ficobalsa, o bien en otros
motivos, porque las enmiendas que se presentan hacen referencia
claramente a la Ley 6/94, de traspasos de competencias en
materia de patrimonio histórico y otras a los consejos insulares,
y serán competencias de ellos hacer algunas actuaciones que aquí
se solicitan en las enmiendas que ustedes proponen.

Hay unas referencias muy concretas al Museo de Menorca,
que sí quisiéramos decir que justo, justo acaba de recibir la
Comunidad Autónoma la gestión, y ya están solicitando que se
incrementen las dotaciones de personal. Hubiese sido bueno que
en Madrid, cuando se hizo la plantilla de personal, se hubiese
duplicado, y no ahora, que acabamos prácticamente de acceder
a la gestión del Museo de Menorca, que está recientemente
abierto, ya ustedes pidan esa dotación de personal. Tengo que
decirles que el incremento de la plantilla ya se contempla en el
presupuesto del 96; no pidan más incrementos, ya está bien. Yo
creo que se ha hecho el incremento, se ha hecho el esfuerzo, no
pidan todavía que nos cueste más de aquello que nos han dado.
Ya se hace un esfuerzo, veremos si con ese incremento de
capítulo 2 y de capítulo 1 que hay sirve, que nos parece que sí.

Hay alguna petición interesante relativa a la casa de Joan
Alcover. Hay una vía para acceder a eso, que es un decreto del
año 94, que es el decreto de rehabilitación, bien por una parte del
tema de fachadas, bien por una parte del Decreto de la
Conselleria de urbanismo y obras públicas, que si el
Ayuntamiento solicita, entraría prácticamente, creo recordar que
en un caso es un 33%, y en el otro es un 25%; por esa vía se
puede acceder a esa rehabilitación de esta vivienda cuando la
cosa esté mucho más (...) todavía de lo que en el momento
presente está.

Y luego hay algunas cuestiones de menor entidad, que yo no
sé si conviene detenerse, como promover la lectura, la Biblioteca
Pública de Maó con un millón -creo- y medio de pesetas; bien,
pues yo creo que la dotación de la Biblioteca Pública de Maó ya
está dotada, y promover una campaña de lectura no es tan difícil
ni cuesta tanto. Yo creo que son exageraciones que no sé a qué
obedecen. La entidad de la enmienda tampoco tiene mucha
enjundia para que nos detengamos en ella.

Por eso, Sr. Presidente, por esas razones votaremos en contra
de las enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Vull assenyalar respecte del
Museu de Maó dues qüestions: La gestió saben
perfectament que seria competència del Govern de la
Comunitat Autònoma en el moment en què s'inicia tot el
procés i l'execució de les obres, que realment s'ha retardat
molt per damunt del que era bo i d'esperar. Però, així i tot,
el Govern de la Comunitat Autònoma fins i tot l'any passat
va preveure que es podria augmentar la plantilla, qüestió
que no es va dur a terme al final, que es pot plantejar dins
enguany. Però d'entrada l'any passat ja se'ns va dir la
mateixa història, no es va produir; i ara també se'ns demana
un poc un acte de fe, de pensar que dins l'any 96 es tirarà
endavant açò. Hem d'esperar que sigui ja dins l'any 96 que
es plantegi aquest augment de personal, però entendre que
sí havíem d'especificar que és necessari dotar de personal
perquè funcioni d'una vegada per totes el Museu de
Menorca, amb tots els retards, hem d'assenyalar que no hem
pogut fer que funcionés el Museu, cosa que hauria estat
desitjable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Yo ya sólo estaba a punto de poder de
escuchar que el Gobierno es el causante de que durante
veinte años había estado cerrado el Museo de Menorca. Ya
sólo faltaba escuchar eso. Veinte años de cierre del Museo
de Menorca, y ¿quién es el titular del Museo de Menorca?,
¿y quién contrató las obras del Museo de Menorca? ¿quién
las contrató, con cargo a los presupuestos del Estado? El
Ministerio de Cultura. Yo creo que es un capítulo que ya
debemos no olvidar, pero sí dejarlo un poco allí ya
aparcado. Le digo que hay una previsión presupuestaria para
este año, de incremento de plantilla y de capítulo 2; y
afortunadamente no se aprobó esta enmienda el año pasado,
porque si hubiese aprobado la enmienda el año pasado, ¿de
qué hubiese servido, en un museo que ha estado cerrado, y
que se ha inaugurado? Pues nada, usted lo sable, ¿cuándo se
ha puesto en funcionamiento? Al final, hace nada, unos
meses. En consecuencia, ¿de qué hubiese servido aprobar lo
que usted proponía el año pasado. Esperen, yo creo que es
el momento propicio ahora de estas cuestiones, y veremos
como aquello se pondrá en marcha con ese incremento que
solicitan. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem a votació les esmenes que acabam de debatre,
que són les següents: Al subprograma 455000, promoció de
la cultura, esmenes 3274, 3272, 3267, 3271, 3331, 3269,
3339, 3264, 3273, 3330, 3265 i 3268, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes 3672, 3683
i 3684, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; esmenes
3557, 3552, 3559 i 3554, del Grup Parlamentari Socialista.
Al subprograma 455001, de nova creació, esmenes 3270 i
3275, d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmena 3516,
del Grup Parlamentari Socialista. I al subprograma 455007,
de nova creació, esmenes 3555, 3556 i 3615, del Grup
Parlamentari Socialista.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 455100, normalització lingüística, s'hi
mantenen les esmenes següents: 3288, 3278, 3292, 3285, 3286,
3289, 3293, 3276, 3279, 3284, 3287, 3290, 3291 i 3294, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes
3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678,3679, 3680, 3681 i 3747, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i esmenes 3539, 3546,
3547, 3548 i 3545, del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar les esmenes, pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És un grup de 14 esmenes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, totes en el sentit de promoure la
normalització lingüística, i d'elles volem destacar la 3295, sobre
la major dotació econòmica per a la promoció de la
normalització lingüística dins el món laboral; la 3279 també
referida a l'ambient juvenil; la 3284, sobre el centenari de les
Rondalles Mallorquines; i en general totes aquelles que fan
referència a la promoció de la normalització lingüística als
mitjans de comunicació, la premsa, la televisió, qualsevol mitjà
de comunicació, fins i tot el cinema, les pel•lícules, en el sentit
de promoure la major presència de la llengua catalana a tots
aquests mitjans de comunicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Al programa de normalització
lingüística proposam ajudes a associacions i entitats que
permeten la recepció d'emissores de televisió en català, una
partida de 25 milions de pessetes. Entenem que fer possible
la recepció d'emissores de televisió en català és una acció
que per ella mateixa té uns resultats que superen totes les
altres polítiques que es puguin realitzar en altres camps. Els
mitjans audiovisuals avui en dia són bàsics per normalitzar
l'ús de la llengua catalana. Proposam una partida de 5
milions de pessetes per potenciar la normalització
lingüística en el món de l'esport, segurament un dels mons
on costa més introduir la normalització lingüística, una altra
partida de 5 milions de pessetes per promoure la integració
lingüística de la població castellanoparlant, una ajuda de 15
milions de pessetes a revistes d'alta cultura o d'interès
general editades en català, incrementar la partida a les
revistes locals en llengua catalana, la promoció de
projeccions de cinema en català, i la veritat és que la nostra
llengua està pràcticament absent de les projeccions de
cinema. Proposam una partida de 10 milions de pessetes per
concertar amb institucions públiques i privades
l'ensenyament en català per a adults. També dins el capítol
de convenis amb centres de l'ensenyament, per a la
implantació del català a les escoles, i finalment per acabar
les campanyes que distints ajuntaments han realitzat o
realitzen de retolació de carrers en català, 10 milions de
pessetes. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Li dic que m'haurà de perdonar, però és que aquí jo acab
d'arribar, i m'he fet un embull amb els papers...

EL SR. PRESIDENT:

Si li puc aclarir, parlam de les esmenes 3539...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Aquest és precisament el problema, que no les trob.

EL SR. PRESIDENT:

3539, 3546, 3547, 3548 i 3545.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

3539: Aquesta és una esmena d'addició, a la qual nosaltres
proposam que 10 milions de pessetes de la partida 465100 es
destinin a adquisició d'aquest nou Diccionari de la llengua
catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans a tots els centres
docents, públics i privats i concertats, de tots els nivells
educatius, perquè entenem que aquesta és una eina on s'inclou
naturalment molta part del nostre lèxic, d'aquelles paraules
pròpies de les modalitats insulars del català, i que ja s'han inclòs
dins allò que es podria dir la llengua d'ús normal, i per tant creim
que des del Govern d'aquesta comunitat, que té les competències
en normalització lingüística, s'han d'ajudar aquests centres
educatius perquè disposin almanco d'un diccionari d'aquestes
característiques, i que després el propi centre el pugui anar
adquirint. Per tant aquesta seria la nostra proposta.

Una altra, també creim que és important, l'esmena 3546, un
programa de senyalització cultural de les nostres illes; creim que
és necessari si volem potenciar un turisme de caire cultural, que
estigui retolat tot allò que pugui tenir interès, i que per tant els
ciutadans d'altres indrets que estiguin dins les nostres illes se'n
puguin dur una informació prou acurada d'allò que són les
nostres arrels culturals. També dins el mateix camp d'actuació,
de fer conèixer allò que és nostre, creim que s'han de potenciar
aquestes petites publicacions, de revistes i diaris locals i en
català, i fonamentalment a l'illa de Menorca on, pel que es veu,
hi tenim un dèficit en aquest aspecte.

Malgrat que hi hagi transferències als consells insulars per
part de cultura, crec que hi ha altres activitats, la promoció
exterior i els fonaments de l'activitat teatral, que també compet
a la Comunitat Autònoma dur-ho a terme, aquestes relacions
exteriors i fomentar l'intercanvi amb altres comunitats
autònomes, sobretot amb aquelles de la nostra parla. Per tant,
aquí també proposam una altra esmena, i d'acord també amb allò
que es va proposar en el moment en què el president Soler va fer
balanç de la seva actuació, una de les maneres de normalitzar la
llengua és fer-la utilitzar als mitjans de comunicació, sobretot als
audiovisuals, per la seva repercussió. Per tant desitjaríem que
s'establís un conveni amb les televisions públiques perquè la
programació que es fa pugui tenir una més llarga durada. I
aquesta és la nostra altra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí, Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero anunciar de nuevo que
vamos a votar en contra de todas las enmiendas por las siguientes
razones que a continuación expreso: Muchas de ellas porque ya
se ha transferido por la Ley 6/94 a los consejos insulares
competencias en materia de potenciación del tema tipográfico,
editorial, también del llamado suport genèric, y que por tanto
sería mas propio competencia de los consejos insulares que del
Gobierno, sin perjuicio de que el Gobierno en alguna actuación
de carácter puntual pudiera incidir, pero no de especificarlo en
los presupuestos. Hay algunas cuestiones que son de interés,
como el tema de señalización, que ya está previsto en el
programa de política lingüística, el tema de rotulación por
ejemplo también ya está previsto en la Dirección General; y
respecto a algunas cuestiones puntuales con determinados grupos
o colectivos, como a ustedes les gusta denominar: sindicatos,
sectores juveniles, etcétera, ya está previsto en el programa de
normalización lingüística de la Conselleria actuaciones, y en el
caso de los sindicatos, que es una enmienda que presenta
Esquerra Unida de les Illes Balears, ya se viene haciendo por la
vía del convenio, entonces se continuará en el año 96, como
viene siendo habitual.

Hay el tema de las rondalles, que también creo que es
otra enmienda de Esquerra Unida; también está previsto que
con motivo del centenario va a haber una reunión, un aplec
de rondalles mallorquines, que lo va hacer la Conselleria, y
ya hay una previsión específica para hacer esta actuación.
Por tanto también es una enmienda innecesaria. El suport als
mitjans de comunicació también está ya previsto en los
presupuestos; y respecto a las televisiones locales y a las
televisiones públicas, yo no creo que sea competencia,
televisiones locales, si es por el tema de normalización, ya
está con carácter general para todos los medios; y si es por
televisiones públicas, como el Sr. Crespí antes anunciaba,
no es una competencia de Cultura específicamente, sería un
tema de carácter institucional que habría que debatir y
explicar porque aquí hay muchas ideas, desde crear
televisiones públicas, que alguien por ahí lo dice; hacer
convenios con televisiones públicas, con televisiones
privadas, con las dos..., en fin, pero más bien para temas de
carácter fundamentalmente informativo, y no para temas de
carácter cultural. Ésas son las ideas, no hay nada
concretado, pero desde luego que no es una competencia de
cultura el tema de televisión pública, de extender la franja
horaria de la televisión, eso es cierto.

Por estas razones nos parece que, en unos casos por ser
competencias de consejos insulares, en otros por ya estar
previsto, y en otros por no ser competencias de este
departamento, rechazamos las enmiendas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de les esmenes
que s'acaben de debatre, i que corresponen al subprograma
455100, normalització lingüística, que són les esmenes
3288, 3278, 3292, 3285, 3286, 3289, 3293, 3276, 3279,
3284, 3287, 3290, 3291 i 3294, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes 3673, 3674,
3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681 i 3747, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; i esmenes 3539, 3546,
3547, 3548 i 3545, del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.
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Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al subprograma 457001 i 457002, i que comprèn les
esmenes següents: 457001, promoció esportiva, esmenes 3262,
3263, 3260 i 3261, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears; esmenes 3685 i 3748, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Al subprograma 457002, instal.lacions
esportives, esmenes 3332, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, i 3551, del Grup Parlamentari
Socialista.

Per fer la defensa d'aquestes esmenes té la paraula per part
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes quatre esmenes al
subprograma 457001 van en la idea de les instal•lacions, per una
banda actualitzar el catàleg de les instal•lacions esportives de les
Illes Balears en tots aquells aspectes que signifiquen situació,
conservació, titularitat, etc.; l'estudi i promoció dels esports
tradicionals de les Illes Balears; després n'hi ha altres dues que
serien relacionades amb el desplaçament i estades dels
esportistes de Menorca, Eivissa i Formentera per participar a les
competicions i activitats esportives que es realitzen a Mallorca;
i finalment referent a les competicions nàutiques, igualment
centralitzades a Mallorca.

I respecte al subprograma 457002, aniria en el sentit
d'incrementar les transferències de capital a les corporacions
locals per tal d'augmentar les infraestructures esportives. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquestes dues partides es proposa
fomentar l'esport universitari, realment és una mancança
important dins l'esport de les Illes Balears, pràcticament
inexistent a la nostra universitat. La segona és fomentar les
ajudes a l'esport escolar a través de les associacions de pares,
partides dotades amb 10 milions i 15 milions respectivament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Crespí. Es tracta de l'esmena
3551 del programa 457002.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

(...) perdó, proposam una esmena d'addició per la qual es
fomenta un programa d'ajudes a reparació i condicionament
d'instal•lacions esportives en funcionament. És cert, hi ha un
planter d'instal•lacions importants, no obstant això aquestes
instal•lacions tenen greus mancances de manteniment.
Moltes d'elles no compleixen els mínims de seguretat i, per
tant, creim que des del Govern de la Comunitat, que encara
manté competències en matèria de foment de l'activitat
esportiva, s'hi hauria de col•laborar. Per tant, proposam que
es destinin 60 milions de pessetes a aquest programa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat
Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Todas estas enmiendas son de interés pero por razones
que ya hemos apuntado con anterioridad, que ahora hemos
de reiterar, y que son mucho más precisas si cabe que en
otros casos, hemos de votar que no. Hay unas enmiendas de
Esquerra Unida, del Grup d'Esquerra Unida, en concreto la
que hace referencia al catálogo para instalaciones
deportivas, tenemos que decir que ya no es competencia de
la Comunidad Autónoma en los presupuestos, está
transferido y creo que se debería retirar esta enmienda
porque en el texto articulado de las leyes, y en concreto en
la Ley del deporte balear, ya especifica que será
competencia de los consejos insulares, entre otras, y se
añade la de elaborar el censo de instalaciones deportivas.
Que por cierto, dicho sea de paso, es un censo que ya está
hecho, falta actualizarlo para ver las variaciones que ha
habido y cual es el estado de las instalaciones. Pero este
censo, que yo recuerde, el primero, al menos el que yo pude
ver, era del año 84 o 85, y supongo que se ha ido
actualizando, porque un censo la única validez que tiene es
que sea actual porque sino no sirve de nada o de muy poco.
Por tanto, le pido que retire esta enmienda.
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Es interesante la enmienda de deportes autóctonas de las
Islas, es interesante, pero creo que tiene muy poca entidad y que
el Gobierno, incluso con las transferencias a los consejos
insulares, también (...) el tema, podía estudiar algunas cosas
concretas, dejó (...) muy minoritario, pues sí que tiene una gran
importancia, localizada en algún municipio concreto, en alguna
zona específica. Pero no la podemos apoyar.

Después, desplazamientos de deportistas, también es una
enmienda suya, ya hay una convocatoria, seguramente como
todas estas cosas para traslados de transportes interinsulares y
desplazamientos entre las islas sea insuficiente, casi con toda
seguridad. Pero siempre nos movemos en el ámbito de lo posible,
y nuestro deseo seria, sin duda, que se incrementase pero iría con
cargo a detrimento de otras partidas que también se han de
mantener.

El fomento del deporte universitario, es una enmienda del
PSM. Es penoso, Sr. Sampol, es penoso, que en la Universidad
sólo haya una pista de baloncesto, al lado de la escuela de
Turismo, pagada por el Gobierno. Es penoso pasear por el
campus universitario de nuestra universidad y comprobar que
estamos a años luz, no ya de Estados Unidos, donde el deporte
y la universidad están con una implicación total, es que es
penoso que se hayan puesto en marcha unas instalaciones
académicas de la universidad y resulte que sólo hay una pista de
baloncesto que el Gobierno acababa de hacer ahora en el mes de
septiembre, porque estaban ultimando la pintura de la pista. Es
lo único que hay allá, a parte de unas grandes zonas de paseo,
claro que uno también puede pasear y entender que el paseo, para
chicos de 18 a 22, también puede ser un deporte, no es para
personas de 50. Por tanto, tengo que lamentarlo, que nuestra
universidad carezca de instalaciones deportivas, pero es que no
quiero seguir porque seguramente podrían encenderse los ánimos
y llegar a una crítica que no llega al caso.

Está el tema de la Universiada, y allí es donde el Gobierno
participa en la fundación correspondiente para ver si, no todas
porque será imposible, pero al menos algunas instalaciones
queden en el campus de la universidad. Curiosamente la
universidad, usted bien lo sabe, ahora no quiere aportar ninguna
dotación económica. No sé como saldrá esto adelante, pero
tampoco es el caso debatirlo aquí. Pero sí decir que el esfuerzo
del Gobierno, en concreto por el deporte universitario, se centra
en la Fundación Universiada 99, y a nuestro juicio una enmienda
de esta naturaleza no tiene objeto.

Respecto a las demás enmiendas, hay una enmienda del
Grupo Socialista que hace referencia a la conservación y
mantenimiento de instalaciones deportivas. Hay un programa,
transferido a los consejos insulares, que es el Plan de
equipamientos deportivos. A través de ahí, con la aportación de
la Comunidad Autónoma, en su momento, consejos insulares y
ayuntamientos. Seguramente, como en otras muchas cosas, las
cantidades son insuficientes. Pero hay que ajustarse a la cuantía
que uno tiene y aunque parezca que no es suficiente, sin duda las
necesidades son otras muchas, pero hemos de ser conscientes que
el dinero es escaso y las necesidades muchas. Y siempre intentar
hacer lo mejor posible con las cuantías que se disponen para esos
fines de conservar y mantener instalaciones, porque a veces se
construyen y luego difícilmente se mantienen y conservan, con
lo cual se van deteriorando y la práctica del deporte se hace
imposible o muy dificultosa.

Por todo esto, Sr. Presidente, vamos a votar en contra de
estas enmiendas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passam a la votació de les esmenes que hem debatut i
que són les següents: al subprograma 457901 de promoció
esportiva les esmenes 3262, 3263, 3260 i 3261 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, esmenes
3685 i 3748 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; al
subprograma 457002 d'instal•lacions esportives les esmenes
3332 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears i 3551 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes i hem
acabat la secció 13.

Passam a la secció 14, Conselleria d'Economia i
Hisenda, no s'hi mantenen esmenes. Les esmenes que
afecten a aquesta secció es veuen a la resta de les seccions
implicades. En aquest moment decretem un descans de deu
minuts i continuarem a les sis amb la secció 15.

Moltes gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Perdó, Sr. President. Andreu Crespí substitueix Francesc
Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
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Començam amb la secció 15, Conselleria d'Agricultura i
Pesca, s'hi mantenen les esmenes a la totalitat següents: número
3687 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i número 3582
del Grup Parlamentari Socialista.

Per la defensa d'aquestes esmenes, per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

L'esmena a la totalitat, com les altres anteriors, es reserva per
al debat en plenari.

Aprofit aquesta primera intervenció en aquesta secció per
disculpar una absència que serà històrica en el debat de la secció
15, el Sr. Ramon Orfila ha quedat aïllat a l'illa de Menorca, no ha
trobat passatge, i intentarem, amb els nostres petits
coneixements, suplir la seva absència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

El nostre grup també ha presentat una esmena a la totalitat a
aquesta secció 15, no iniciarem aquí un debat sobre aquest tema,
ja ho faré en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

Nosaltres no donarem suport a aquestes dues esmenes a
la totalitat, perquè entenem que el programa del pressupost
que ha plantejat la Conselleria d'Agricultura i Pesca respon,
dins el marc de la reforma de la política agrària comunitària,
a les necessitats que té el sector, i de fet planteja una sèrie
d'actuacions que suposaran la millora de les condicions del
sector agrari. També ens reservam les intervencions per al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes a la totalitat a la
secció 15, números 3687 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 3582 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Passam al subprograma 531100, millora
d'infraestructures bàsiques d'agricultura, s'hi mantenen les
següents esmenes: números 3688, 3689, 3690, 3691, 3692,
3693 i 3694 del Grup Parlamentari Nacionalista PSM; i els
números 3608, 3607, 3606, 3605 del Grup Parlamentari
Socialista.

Per defensar aquestes esmenes, pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President.

Aquest bloc d'esmenes comença amb la primera que
proposa el foment d'energies alternatives en el món rural.
Evidentment, actualment, per desgràcia, les energies
alternatives no suposen una alternativa a l'energia
convencional, però en molts de casos significaria evitar
moltes d'aquestes línies que tant mal bé fan fora vila. D'altra
banda, també significa una energia barata, pràcticament
gratuïta si es descompta la inversió inicial, i d'això es tracta,
d'abaratir aquesta inversió inicial que avui en dia és massa
cara.

La segona esmena proposa destinar 150 milions a
industrialització agrària. Per desgràcia la nostra agricultura
encara està endarrerida i és adequat modernitzar el nostre
sector primari.
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El sindicalisme agrari també subsisteix sense ajudes de
l'administració. Proposam destinar-hi 25 milions de pessetes.

La següent, la número 3691, proposa destinar 25 milions de
pessetes a convenis amb associacions ecologistes per a la
conservació de la flora, fauna i espais naturals. Sempre hem
pensat que fomentar el voluntariat social significa donar
rendibilitat als recursos econòmics que s'inverteixen. Aquests
convenis amb associacions podrien donar un rendiment
extraordinari, quant aquests 25 milions de pessetes tendríem una
multiplicació per voluntaris que treballen en associacions
ecologistes.

El Consell Agrari de les Illes Balears, que pràcticament ha
estat anys sense reunir-se, necessita que es potenciï, 9 milions de
pessetes.

El tema de l'aigua, a part de les esmenes que presentam a la
secció 17 i a la Junta d'Aigües, també la pagesia veuria abaratit
els seus costos i els seus productes serien més competitius
fomentant la substitució del sistema de regadiu per altres
sistemes de baix consum d'aigua, a la vegada que aconseguiríem
disminuir el consum d'aigua a les Illes Balears.

El tema de les operacions territorials integrades, al llarg
d'enguany s'han generat unes grans expectatives amb les famoses
otis que s'han frustrat quan s'ha vist que el Govern no tenia
recursos econòmics per aquestes operacions. Proposam destinar
100 milions de pessetes.

El tema de les assegurances agràries, ja sigui per
desconeixement o perquè s'hi destinen recursos insuficients,
encara molts de pagesos no asseguren les seves collites, i això,
ja sigui per sequera o per altres inclemències metereològiques,
significa una pèrdua econòmica important. Proposam destinar 20
milions de pessetes.

El foment de la producció i la promoció dels aliments amb
etiqueta de qualitat controlada i denominacions d'origen, aquí hi
pot haver una de les alternatives de la nostra agricultura i
ramaderia. Proposam destinar-hi 27 milions de pessetes.

També proposam destinar 33 milions de pessetes a foment de
la comercialització de productes mitjançant cooperatives
agroalimentàries. Nosaltres creim que les cooperatives són una
font per arribar a un comerç, interior o exterior, però ho hem de
creure, i per desgràcia avui, amb una política d'empreses
públiques, el Govern està ofegant les cooperatives.

L'agricultura ecològica és també una de les alternatives
incipients, que ja comença a esser una realitat a països europeus,
i que aquí encara es practica d'una manera amateur. Es tracta de
començar a ajudar, decididament, al foment de l'agricultura
ecològica. Proposam destinar-hi 25 milions de pessetes.

I això és tot dins aquest programa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
diputada Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

Presentam 4 esmenes de millora d'infraestructures. En
primer lloc, la 3608 estudi de vials verds o reobertura de
línies de ferrocarrils a Muro, Sa Pobla, Manacor i Artà, es
tracta d'estudiar la viabilitat de tota aquesta xarxa
ferroviària, analitzat en termes de cost econòmic social
comparativament amb la xarxa de carreteres, o estudi de
vials o camins verds, obrint rutes turístiques com a
complement del turisme de sol i platja.

L'esmena 3607, senyalització d'itineraris de muntanya a
Alaró, Campanet, Artà, Bunyola, Esporles, Puigpunyent i
Lloseta, per posar un exemple, pensam que aquesta
senyalització d'itineraris de muntanya per tal d'incentivar i
donar suport als ajuntaments en el tema de camins rurals, és
una tasca important que consideram que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha de refermar.

La 3606, ajudes al cofinançament de l'electrificació rural
a l'illa de Menorca pel sistema d'energies alternatives,
consideram que aquesta millora d'infraestructura per tal
d'adequar els nivells de benestar i prestacions necessaris a
la ciutat i al món rural, és important per a la pagesia de les
nostre illes, en concret a Menorca. Si l'electrificació rural a
Menorca s'ha cobert en gran part, encara hi ha dificultats
d'aïllament, i pensam que per aquestes energies alternatives
són importants aquestes ajudes, aquest finançament.

Finalment, la 3605, ajudes per tal de cofinançar millores
per modernitzar els equips de reg per tal de racionalitzar l'ús
i consum d'aigua a l'agricultura, així com el foment i ajudes
per l'ús d'aigües depurades a l'agricultura, que, com sabem
tots encara (...) al camp, a la pagesia del gran consum
d'aigua, és important recuperar, amb noves tecnologies,
nous conreus, però, en tot cas, hem d'insistir en la
importància de racionalitzar el consum d'aigua així com
l'aprofitament de la depuració terciària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.
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Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

La sèrie d'esmenes que presenten els grups al programa 5311,
nosaltres creim que, molts casos, presenten propostes positives,
però, crec que és una constant en tot el debat pressupostari, ens
hem de restringir als pressupostos que tenim i a les limitacions
pressupostàries que s'ha fixat el govern, dins la política de
contenció i rigor en la despesa pública. I en molts casos no es
poden escometre aquestes situacions que es proposen per aquest
motiu.

En qualsevol cas, algunes de les propostes que ja estan
previstes a diferents programes i diferents partides del pressupost
de la Conselleria d'Agricultura com és el cas d'ajudes a les
associacions i a les organitzacions del sector, el foment de
l'associacionisme agrari, aquestes actuacions estan, en certa
mesura, previstes dins diferents partides del pressupost. Altres
qüestions, com són els temes d'energies alternatives dins el
sector, industrialització agrària, ja és una qüestió de prioritats, es
fan algunes coses però no es poden assumir totes les actuacions
que es voldríem.

També dir que no podrem donar suport a les esmenes
presentades, a cap d'elles, entre altres coses, perquè creim que
són poc rigoroses quant a les baixes que proposen, perquè hi ha
casos bastant flagrants de..., que no és viable procedir a la baixa
d'algunes partides que proposen com és el cas de les previsions
pel programa 5B, del Foner II, on diferents esmenes, tant d'un
grup com de l'altre, proposen baixar quantitats substancials
d'aquest programa la qual cosa va en contra de la finalitat del
programa 5B, dels eixos fixats per la Unió Europea per aquests
tipus de programes.

Després hi ha una esmena que proposa donar de baixa tota
l'asignació de l'empresa pública Sefobasa, amb la qual cosa
nosaltres tampoc estam d'acord, perquè creim que aquesta
empresa fa una funció important. També algunes de les baixes
afecten a la Conselleria d'Economia i Hisenda, cosa que tampoc
podem assumir, per tant no podem aprovar l'esmena, perquè es
refereix a compromisos de caràcter plurianual que té assumits la
Conselleria i als quals no es pot renunciar. Per tant, tant pel que
he dit al principi, la necessitat de restringir-nos a les prioritats i
a les disponibilitats pressupostàries que s'ha fixat la Conselleria,
com per la inviabilitat d'algunes de les baixes que es proposen,
no donarem suport a cap de les esmenes que presenten el Grup
Parlamentari PSM i el Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes
presentades al programa 531100, i que són l'esmena 3688,
esmena 3689, 3690, 3691, 3692, 3693 i 3694 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i les esmenes 3608, 3607,
3606 i 3605 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les esmenes que hem
debatut.

Passam al subprograma 531201 que té les següents
esmenes: 3752 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
3629 i 3586 del Grup Parlamentari Socialista.

Per a la defensa de l'esmena 3752, té la paraula el diputat
Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

Es proposa la creació i el foment de les associacions de
defensa forestal dins la línia, que ja apuntàvem fa un
moment, de potenciar el voluntariat social. Hem vist com al
llarg d'aquests anys, segurament persones motivades per la
xacra d'incendis forestals que ens han assolat darrerament,
persones s'han constituït en grups de defensa dels nostres
boscos. Per tant, creim que des del Govern s'hauria d'ajudar
a aquest voluntariat amb una partida realment simbòlica,
que la baixa no crearà cap problema, perquè és una (...)
destinar 2.500.000 pessetes a aquest capítol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
diputada Sra. Amer.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

Vull indicar, en primer lloc, que l'esmena 3629 queda
retirada, no perquè no pensem que no sigui important la creació
d'una finca d'experimentació agrària a Formentera, sinó perquè
està repetida, i després ja la defensarem en el subprograma
712400.

Per tant, passam a comentar l'esmena 3586, referida a la
millora de l'estructura sanitària a granges animals per evitar la
contaminació. Vull indicar la importància de dedicar esforços per
a la millora de la ramaderia de les Illes, i les especificitats
concretes que presenta, concretament dins l'àmbit sanitari. Evitar
la contaminació del subsòl que afecta als aqüífers degut, no tan
sols, als nitrats sinó també als residus produïts per les granges
animals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

Estam en el subprograma que es refereix al programa 5B, en
aquest sentit la Conselleria ha fixat una sèria d'actuacions amb
el criteri que ha cregut convenient. L'esmena que presenta el
PSM, actuacions d'aquests tipus estan previstes dins el
pressupost de la Conselleria, per tant tampoc li donarem suport.
I a l'esmena que manté el Grup Parlamentari Socialista també diu
el mateix, que hi ha unes previsions en aquest sentit i (...) afectar
a quantitats concretes, aquestes actuacions, creim que no és
procedent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació. Els record que l'esmena
3629 ha estat retirada.

Votació de les esmenes al subprograma 531201 que són la
3752 del Grup Parlamentari Nacionalista PSM, i la 3586 del
Grup Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Abans de continuar amb el debat els agrairia el màxim
silenci possible, perquè resulta difícil poder seguir el debat
ja que si se sent molt remor es dificulta la comprensió dels
que estan fent ús de la paraula. Moltes gràcies.

Passarem als subprogrames 533200 i 533201, de
protecció i defensa del medi natural i lluita contra l'erosió i
recuperació de zones cremades. S'hi mantenen les esmenes
següents: esmenes núms. 3333 i 3334 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, esmenes 3695, 3696 i
3698 del Grup Nacionalista-PSM, esmenes 3589, 3609,
3610, 3588, 3590, 3622, 3599 i 3600 del Grup Parlamentari
Socialista, esmena 3699 del Grup Parlamentari Nacionalista
PSM, esmenes 3602 i 3603 del Grup Parlamentari
Socialista.

Per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President.

Aquestes dues esmenes fan referència a la dotació adient
del complement específic del personal de guarderia forestal,
donada l'especial dificultat en la seva tasca. Per tant,
proposam una partida de 20 milions per aquests
complements específics. I l'altra, la 3334, és relativa a
l'increment dels recursos materials del treball del personal
d'aquesta mateixa guarderia forestal. Per tant, creim que es
defensen per elles mateixes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Gràcies, Sr. President.
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La defensa es tracta de tres esmenes, creim que també es
defensen amb la seva literalitat, com són (...) 35 milions per a la
conservació de l'Àrea d'Especial Interès del Trenc-El Salobre de
Campos, una àrea emblemàtica i bastant deixada en aquests
moments, seria molt interessant recuperar-ho o dedicar-hi més
inversió.

Una altra, de 28 milions de pessetes, per distints conceptes
econòmics, al subprograma per una ampliació de la despesa en
guarderia forestal. I la darrera, la 3698, demanant una ampliació
de 200 milions de pessetes per a la gestió dels parcs naturals, que
creim que és imprescindible per a la seva millor gestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, li queda l'esmena 3699 al subprograma 533201.

EL SR. ALORDA VILARRÚBIES:

Moltes gràcies.

Sí, efectivament, estava més endarrera. Són 50 milions de
pessetes per a l'adquisició de material contra incendis amb destí
als parcs de bombers de cada una de les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Catalina Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

Tot el tema de protecció i defensa del medi natural preocupa
al Grup Parlamentari Socialista, hem presentat moltes esmenes
en aquest sentit. Intentaré resumir aquestes deu esmenes.

En primer lloc, 3589, és importat pel tema de patrimoni
forestal a les illes menors, adquisició del patrimoni forestal a les
illes menors. Aquí vull insistir en la importància d'iniciar el
procés, molt poc, d'adquisició de patrimoni forestal que ha fet la
Comunitat Autònoma, sobretot a les illes menors. Pensam que és
importar afrontar polítiques de repoblament, d'experimentació,
i tot el que faci referència a mesures de neteja de boscos, evitar
incendis i disposició del públic per poder gaudir d'ells, a tot això
fa referència aquesta esmena.

Les esmenes 3609, 3610 i 3622 de temes de camins
rurals o rutes alternatives de valor ecològic, entenem que és
competència de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, el treball que es fa dins el món rural, i per tant, de
millora d'aquests camins rurals a totes les illes així com
rutes alternatives de valor ecològic.

L'esmena 3588, creim que és important millorar la
vigilància com a una forma de prevenció per tal d'evitar
perjudicar el bosc i defensar les zones boscoses, aquest és
l'objectiu d'aquesta esmena d'ampliació de la guarderia
forestal.

L'esmena 3590, formació permanent de guies-natura, la
situam dins aquesta insistència que el Grup Parlamentari
Socialista fa en temes que afecten a la formació dels
pagesos i que, en aquest cas, poden convertir-se en
alternatives, complements, a les randes dels pagesos,
dedicar part del món rural a aquesta formació de guies-
natura.

Les esmenes 3599 i 3600 fan referència, igual que ja
defensat el Grup Parlamentari Socialista altres anys, volem
donar suport a aquelles associacions sense ànim de lucre
caracteritzades per la defensa dels nostres boscos i, en
general, caracteritzades per la defensa de la natura.

Concretament, dins aquest programa d'erosió i
recuperació de zones cremades, les esmenes 3602 i 3603
referides a Menorca, l'albufera del Grau, pensam que és
important insistir, en altres ocasions hem presentat
preguntes parlamentàries, com a nucli de gestió de la
reserva de la biosfera de Menorca. Quant a la 3603,
condicionament de l'itinerari al llarg del torrent del barranc
(...) a Ferreries-Ciutadella, creim que aquesta protecció del
medi natural és important, i concretament aquesta ruta pel
seu valor paisatgístic i popular, per tant pensam que és
necessària una millora i senyalització.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat
Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

En primer lloc, les esmenes que presenta el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida es refereixen a complements
salarials que creim que és un tema de política de personal
que en cap cas creim que es pot (...) d'inversions, com
proposen les seves esmenes, i menys d'un programa que
consisteix en fons finalistes perquè és el programa 5B.
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Pel que fa a les esmenes que presenta el PSM, he de dir el
mateix, em sap greu insistir en aquesta qüestió, som nou en
aquestes tasques però si una esmena es presenta amb una
proposta de baixes a partides, una proposta que és improcedent
o inviable perquè altera substancialment la finalitat del
pressupost, fins i tot tenen qualque connotació d'il•legalitat, crec
que no les podem votar a favor.  En el cas que ens (...) per donar-
los suport canviaria tot el pressupost. En el cas del PSM, i això
ja és una qüestió de criteri, proposen destinar una quantitat a la
gestió de parcs naturals però la treuen de tota la transferència que
té previst fer el Govern a les empreses públiques Institut de
Biologia Animal i Semilla, amb això nosaltres no hi estam
d'acord i, per tant no podem donar-hi suport.

Per altra banda, també proposen l'ampliació de la guarderia
forestal, l'esmena 3696, demanant que es doni de baixa una
quantitat important de despeses generals a la conselleria, el seu
funcionament, atès que les previsions pressupostàries estan molt
ajustades i molt restringides tampoc és inviable. Jo no sé si
insistir en el tema que les baixes no es poden assumir, és prou
justificat, però jo crec que sí, perquè en qualsevol cas entenc que
no se li pot donar suport, si es dóna aquest cas.

Pel que fa al Grup Parlamentari Socialista, proposen mesures
de millora dels camins rurals, en aquest cas són previsions que
ja té la Conselleria, com saben tots els diputats, (...) en aquest
tema, i per tant ja està previst aquest tipus d'actuacions. Però
també proposen donar de baixa 100 milions a una partida que
només té una consignació de 12, el que creim que és
absolutament inviable.

Altres actuacions, que també són objecte d'esmena, ja estan
previstes per la Conselleria, i per tant insistir..., i afectar
quantitats concretes..., nosaltres no hi estam d'acord perquè, dins
el marc dels límits pressupostaris que tenim, les duim a terme,
les du a terme el Govern, i per tant tampoc no donarem suport a
aquest tipus d'esmenes.

Quant a l'albufera del Grau, dir que el Govern està actuant en
aquest sentit, es constitueixen els òrgans de gestió i direcció de
l'albufera, hi ha una voluntat manifesta de posar en marxa el parc
natural i s'aniran fixant les prioritats i les necessitats, i es
determinaran les partides que es considerin convenients.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de les esmenes que acabam de debatre,
i que són les següents: esmenes 3333 i 3334 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, esmenes 3695,
3696 i 3698 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, esmenes
3589, 3609, 3610, 3588, 3590, 3622, 3599 i 3600 del Grup
Parlamentari Socialista, esmena 3699 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i esmenes 3602 i 3603 del Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Passam al subprograma 711100, direcció dels serveis
generals i ajuts estructurals, que té les esmenes següents:
3595, 3593, 3594, 3598, 3630, 3591, 3592 i 3585 del Grup
Parlamentari Socialista.

Per a la seva defensa, té la paraula la diputada Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

Amb l'esmena 3595 volem donar suport a les
agrupacions agràries per tal de tenir una gestió més
empresarial. El Grup Socialista pensa que el suport a
aquests tipus d'agrupacions agràries és important, i així
puguin agrupar esforços per aplicar aquestes tècniques més
empresarials per difondre, vendre i comercialitzar els seus
productes.

Hi ha un grup d'esmenes, 3593, 3591 i 3592, que es
refereixen a temes de formació, com són beques per a la
formació reglada, estudis a nivell mitjà i universitari, com
també col•laboració a cooperatives. Aquest grup d'esmenes,
per tant, tracta d'incentivar la formació dels pagesos, qüestió
que consideram importantíssima per dotar al sector d'una
gestió més competitiva per anar cap a una gestió més
empresarial de l'explotació. Pensam que aquestes beques per
a la formació reglada és important mantenir-les per poder
donar suport a aquesta formació i continuar la seva activitat
dins el sector, i també mantenir la col•laboració amb les
cooperatives com a òrgan de gestió més directa amb els
pagesos.
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L'esmena 3594 és una esmena nova, demanam un centre
d'informació i documentació agrària i pesquera perquè pensam
que les necessitats continues d'informació concreta i actualitzada
sobre qualsevol tema d'actualitat en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca fa necessari plantejar aquest centre que doni un
servei informatiu i d'actualitat sobre qualsevol tema, no tan sols
a l'àmbit de les Balears sinó arreu del món i, sobretot,
informacions de la Unió Europea. Una classificació
informatitzada d'aquests temes permetria, en qualsevol moment,
als usuaris obtenir una informació que és important tenir sobre
aquestes matèries de la secció 15.

L'esmena número 3598 es refereix al manteniment de
convenis amb agrupacions o associacions agràries. El nostre grup
pensa que és important incentivar el sector primari i, sobretot,
canalitzar ajuts per tal d'incentivar aquestes agrupacions i
associacions agràries com a un dels òrgans representatius que
poden permetre reactivar, de forma important, el sector.

L'esmena 3630 insisteix amb el tema de racionalització de
l'ús de l'aigua, en concret, de l'aprofitament de l'aigua depurada
de Ses Salines.

I dins el tema de ramaderia, la darrera esmena, la 3585, ja en
parlarem a la compareixença del Sr. Socías, conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en tot cas, recordar la
importància de la creació de la borsa de quotes lleteres per part
de la pròpia conselleria perquè pensam que és un incentiu
important per reconduir el sector, per millorar el sector, que ha
de dur a terme la conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

Aquesta bateria d'esmenes que presenta el Grup Socialista
dins aquest subprograma són esmenes positives, en molts de
casos creim que són convenients, però estan absolutament
d'acord amb el que està fent la conselleria. Vull dir..., insistir
amb el foment i el suport a les agrupacions i gestió forestal,
insistir en el tema de les beques i dels cursos de formació, o dels
convenis amb associacions agràries, és una cosa que la
Conselleria ja fa, a mesura del possible, i no creim que sigui una
política alternativa el que està plantejant el Grup Socialista amb
aquestes esmenes. Per tant, són previsions que ja tenim i no
consideram oportú donar suport.

Pel que fa al centre de documentació agrària i pesquera és una
qüestió de prioritats. Per altra banda, creim que l'objectiu que
persegueix aquesta proposta el compleix, en certa manera, la
conselleria, la Secretaria General Tècnica, quan centralitza i
controla les dades del sector, per tant tampoc creim oportú
donar-li suport.

En aquest cas també he de tornar insistir que les baixes
que es proposen no són viables, són improcedents des del
nostre punt de vista, perquè afecten substancialment a les
despeses de funcionament de la conselleria, que són unes
despeses que no podem qualificar de fixes però quasi,
perquè suposen, simplement, atendre al funcionament i a les
activitats ordinàries i anuals de la Conselleria. Per tant,
tampoc creim que sigui procedent. Un cas concret, d'una
esmena que presenten, proposa la supressió de tota la
consignació que destina la Conselleria a difusió i publicitat
de les activitats que fa, cosa que no podem assumir de cap
manera, perquè de qualque forma la Conselleria ha de donar
a conèixer, ha de fer les convocatòries que consideri
oportunes, i ha de tenir partides pel seu funcionament i per
aquestes actuacions en concret. Per tant, tampoc donarem
suport a cap de les esmenes que presenta el Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de les esmenes que hem debatut i
corresponen al subprograma 711100, i que són les següents:
3595, 3593, 3594, 3598, 3630, 3591, 3592 i 3585.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, volen
aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Jo diria que hi ha dos diputats que no han votat, i crec
que el resultat de la votació ha estat: 4 vots a favor i 8 en
contra. Sí? D'acord?

EL SR. LLETRAT:

D'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Passam als subprogrames 712300 i 712301 que tenen les
esmenes següents: 3700 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 3587 del Grup Parlamentari Socialista i 3604 del Grup
Parlamentari Socialista.

Per a la seva defensa, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Moltes gràcies, Sr. President.

Es tracta d'una esmena (...) 20 milions de pessetes a la
instal•lació d'esculls artificials, crec que l'esmena s'explica per
ella mateixa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Dins aquest programa de millora de la productivitat i
l'explotació dels recursos marins, i dins aquesta línia que ha
marcat el Sr. Alorda, nosaltres insistim amb l'esmena 3587. En
concret, ens referim a esculls artificials a Menorca, si bé hem de
dir que la conselleria mitjançant la Direcció General de Pesca ha
col•locat esculls a diferents zones de Balears, pensam que
aquesta instal•lació és important per tal de revitalitzar el medi
marí a les Illes, i en concret a Menorca.

L'esmena 3604 insisteix amb les reserves marines o parcs
naturals, pensam que ha de donar suport i és important que la
Conselleria d'Agricultura, mitjançant la Direcció General de
Pesca, pugui afrontar aquestes reserves marines, tipus parcs
naturals a la mar, que poden representar sol•lucions, sempre
complementàries, dins la nostra activitat econòmica, en concret
el tema turístic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer.

Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President.

Dins aquests dos subprogrames, la Conselleria ha plantejat
una sèria d'actuacions molt interessants i molt positives dins el
marc de l'Ifop (Instrument financer per a l'organització de la
pesca). Quant a les propostes dels grups dir que, de fet, no es
descarta que es puguin fer actuacions com les que es proposen,
col•locació d'esculls artificials, tant en general com en concret a
Menorca, com proposa el Grup Socialista, però que en aquest
moment afectar quantitats concretes per aquestes actuacions
creim que no és oportú i ja s'avaluarà la necessitat en el seu
moment i l'oportunitat de fer aquestes actuacions. Per tant,
votarem en contra d'aquestes propostes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Idò, passam a la votació de les esmenes que hem debatut
i són: l'esmena 3700 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, i les esmenes 3587 i 3604 del Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, volen
aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam als subprogrames 712400 i 712401, que tenen
les següents esmenes: esmena 3686 i 3701 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, esmena 3596 i 3601 del
Grup Parlamentari Socialista, esmena 3768 del Grup Mixt
i esmena 3597 del Grup Parlamentari Socialista.

L'esmena 3768, no hi ha ningú del Grup Mixt, es dóna
per decaiguda.

Les esmenes 3686 i 3701 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Perdó, Sr. President, 3701 i quina altra?

EL SR. PRESIDENT:

3686 i 3701.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

La 3686... no la trob. Sí, és la 3701 i la 3700.
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EL SR. PRESIDENT:

No, 3686 i 3701.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Jo només tenc la 3701.

Sí, gràcies. Perdó, Sr. President. La 3686 és per ajudes a la
comercialització de productes autòctons. Creim que tampoc ha
de menester defensa, la importància que tenen aquestes ajudes
per comercialitzar els productes propis de les nostres illes, i té un
augment de 40.588.500 pessetes.

Per altra banda, la 3701 amb un sentit semblant a altres que
es presenten per dotar un augment de 10 milions de pessetes, a
un conveni amb Ucabal per actuacions al foment del
cooperativisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

L'esmena 3596 motivació..., Ucabal pel seu funcionament,
Ucabal, ho dic perquè hi ha un error mecanogràfic. Bé, l'esmena
3596, nosaltres creim que és un deure de les institucions, en
aquest cas de la Conselleria, fer possible el desenvolupament
d'associacions o cooperatives agràries per tal que el sector pugui
afrontar els canvis i els reptes que, sense dubte, imposa la
societat moderna i, en aquest moments, tota la política
comunitària. Pensam, per tant, que motivar, incentivar i donar
suport a cooperatives o unions de cooperatives és important per
donar incentius i reviscolar el sector.

Quant a l'esmena 3601, ja ho comentàvem l'any passat,
continuam reivindicant la necessitat de dotar a Formentera
d'aquesta finca d'experimentació agrària, pensam que Formentera
és un municipi aïllat i és important mantenir unes estructures
agràries pròpies amb adequació a l'entorn i amb unes
característiques productives típiques d'una zona molt concreta de
secà. En concret, aquesta esmena 3597 insisteix amb la
importància de mantenir una estructura organitzativa per tal de
cobrir aquesta necessitat d'organització i funcionament que té el
Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica, més conegut com
Crae. Pensam que incentivar l'agricultura ecològica a les Illes és
important per a l'adeqüació a l'entorn, per afavorir la imatge i
també per fomentar la seva comercialització.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Perdoni, Sr. President, una qüestió d'ordre...

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Veig una nota i pens que és per això..., la 3686
demanàvem situar-la a la secció 20. No sé si és el
moment..., ara ho he vist a una nota que tenc aquí, per si un
cas..., no sé, en tot cas faci el que trobi oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que vostè l'ha defensada.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Sí, perquè no ho sabia. Per això ho deman ara. Tant és...

EL SR. PRESIDENT:

Pens que ja està defensada i... el que vulgui, jo...

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

D'acord. Tampoc no m'escarrassaré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President.

També en aquest bloc d'esmenes insistim, una vegada
més, amb unes línies d'actuació que ja es duen a terme. El
suport a les organitzacions agràries el dóna la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. També es realitzen actuacions en
matèria de comercialització de productes autòctons a
diferents programes de la Conselleria. Per tant, consideram
que afectar a quantitats i insistir amb imports concrets, en
aquest cas, tampoc és procedent.
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Sobre la finca d'experimentació agrària per a l'illa de
Formentera, és una esmena que ja s'ha debatut altres anys, i
consideram que, amb la finca d'experimentació agrària a l'illa
d'Eissa, a les pitiüses aquest aspecte està suficientment cobert.

Per altra banda, una vegada més es proposen baixes a partides
que són inviables, concretament el Partit Socialista de Mallorca
proposa donar de baixa partides de la Conselleria d'Economia i
Hisenda que responen a compromisos de caràcter plurianual i
que són, per a l'any 96, ineludibles per part de la Conselleria.
També el Grup Socialista demana que es doni de baixa
l'assignació que es fa a les empreses públiques Ibabsa i Semilla,
la qual cosa ja hem manifestat a anteriors esmenes que no ho
podíem assumir de cap manera. Per tant, com que no estam
d'acord amb les baixes i les actuacions que es proposen ja es
realitzen, tampoc donarem suport a cap de les esmenes
presentades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes que
hem debatut. I són: 3686 i 3701 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 3596, 3601 i 3597 del Grup Parlamentari
Socialista, i esmena 3768 del Grup Parlamentari Mixt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
debatre. Hem acabat la secció 15 i passam a debatre la secció 16,
Conselleria de la Funció Pública, es manté una esmena a la
totalitat, la 3536 del Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ.

Gràcies, Sr. President.

Com que és una esmena a la totalitat, les argumentacions
que justifiquen el fet del nostre desacord amb els programes
i les actuacions de la Conselleria es debatran al plenari.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació de l'esmena a la totalitat 3536 del
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de
l'esmena, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 3536. 

Al subprograma 551101, Estadístiques demogràfiques i
socials, es manté l'esmena 3318 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè
la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el
sentit de destinar tota una partida de 50 milions de pessetes
cap als estudis per a la coordinació del padró municipal
d'habitants del 1996, el qual s'ha de revisar, s'ha de fer nou
i, en aquest sentit, pensam que la recollida de dades que
significa l'elaboració d'un nou padró possibilita la capacitat
de fer estudis sobre múltiples aspectes de la població de les
illes i, per tant, pensam que una vegada que no existeix
l'Institut Balear d'Estadística i s'ha convertit en un servei
adscrit a la Conselleria de la Funció Pública, hi hauria
d'haver aquesta partida destinada als estudis que poden
derivar-se d'aquest nou padró municipal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sí, Sr. Jaén, té la paraula.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para anunciar que votaremos en
contra de la enmienda no sólo ya porque nos parece que la
cuantía de la misma es exagerada, por cuanto que el Instituto
Balear de Estadística ya tiene una consignación suficiente para
hacer estudios de carácter poblacional. Pero es que además,
como pasa en otras ocasiones, la baja en este caso afecta nada
más y nada menos que a la Sección 17, que es obras públicas y
urbanismo y, en concreto, específicamente en esta enmienda, a
una partida de inversiones en materia de carreteras. Desde luego,
yo creo que con la insuficiencia, a nuestro juicio, que todavía hay
en este tema de carreteras, sólo bastaría, digo que todavía se
disminuyese la cuantía de 50 millones de pesetas. Por esas dos
razones, la primera porque hay consignación suficiente para
estudios poblaciones, la segunda, porque la baja nos parece que
es incorrecta, votaremos en contra. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de l'esmena 3318 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, volen aixecar el braç?
Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor, 9 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 3318. Acabada la Secció
16 i abans de començar la Secció 17 s'aixeca la sessió i
recomençarà a les set i quart en punt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per
al debat relatiu a les seccions del Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma per al 1996. Abans d'entrar
en el debat, deman si hi ha substitucions?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President, Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Començarem amb la Secció 17, Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori. S'hi manté l'esmena
3406, esmena a la totalitat, del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista presenta una
esmena a la totalitat bàsicament per dues qüestions, per
motius polítics pròpiament i per motius, també, de gestió.
Dins el que són les argumentacions polítiques caldria
destacar i sense entrar en el fons de la qüestió, la qual serà
objecte de debat en el plenari, sí assenyalar la gran
discrecionalitat del Govern a l'hora d'establir les inversions,
la gran part del pressupost de la Comunitat Autònoma
correspon a aquesta conselleria i la majoria sense que hi
hagi una planificació d'aquestes inversions; la manca de
visió mediambiental en l'execució de les obres públiques; la
manca d'una visió mediambiental en tot el que fa referència
a la pròpia política de gestió del medi; la manca de
solucions a l'habitatge social a les nostres illes i el control
que segueix exercint la Conselleria d'Obres Públiques sobre
transferències fetes ja als consells insulars. Respecte a
deficiències de gestió, també constatables en aquesta
conselleria, com són el manteniment del deute en
expropiacions o la gestió del Pla quadriennal de l'habitatge.
Són, per tant, motius suficients com per presentar i mantenir
aquesta esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, evidentment, no
donarem suport a aquesta esmena a la totalitat que presenta
que el Grup Parlamentari Socialista, perquè entenem que en
el marc de la política d'austeritat que s'ha fixat el Govern
per a l'any 96, les prioritats que ha establert la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori són les més
adequades i les més convenients. Sempre es podrien fer
moltes coses, les necessitats crec que són infinites i les
actuacions a escometre també són moltes, però aquí més
que mai és on ens hem de fixar una sèrie de prioritats que
creiem que estan ben definides al pressupost que es
presenta, i per açò i amb els arguments que també
defensarem en el Ple no donarem suport a l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
3406, esmena a la totalitat de la Secció 17. 
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Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 3406. Al subprograma
431200, Habitatge i arquitectura, hi ha les esmenes següents:
esmena 3770 del Grup Parlamentari Mixt; esmena 3703 del Grup
Nacionalista-PSM i esmenes 3405, 3392, 3391, 3378, 3394,
3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3377,
3409, 3469, 3393, 3395 i 3410 del Grup Parlamentari Socialista.

Del Grup Parlamentari Mixt? No hi ha ningú.

Pel Grup Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena són 100 milions de
pessetes i la consideram d'una importància cabdal. Es tracta
d'augmentar la dotació de la promoció de rehabilitació
d'habitatges a partir d'una constatació, que són el número
d'habitatges desocupats que hi ha a les Illes Balears. Per tant, es
tracta de donar prioritat a aquests programes enfront de la
promoció d'habitatges de nova construcció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena que defensam està
motivada per la necessitat d'establir les suficients partides
pressupostàries i d'ajut per a l'adequació i supressió de barreres
arquitectòniques. Va lligada a l'execució i al compliment d'una
llei aprovada en aquest Parlament que, sense recursos econòmics
suficients, difícilment es podrà dur a terme, i ens podríem trobar
que, una vegada acabat el termini d'adequació de la llei, per
manca de recursos econòmics encara estiguéssim per incomplir
disposicions que a tots ens obliguen.

Després hi ha tot un munt d'esmenes lligades a la
rehabilitació de patrimoni. Hem de fer constar així i tot, i
abans, que la rehabilitació de patrimoni, crèiem i altres
vegades així ens ho havien plantejat, eren inversions que
haurien d'haver anat lligades directament a la Conselleria de
Cultura i que com a tal s'haurien d'haver transferit als
consells insulars. Açò no va ser així, sinó que la
rehabilitació de patrimoni per tal de quedar en mans les
inversions del Govern i aquest decidir d'una manera
totalment arbitrària quines són les inversions adequades a
cada moment, el Govern de la Comunitat Autònoma es
quedà aquestes partides d'inversió dins la Conselleria
d'Obres Públiques i a les quals volem especificar tota una
sèrie de necessitats.

I així, assenyalar la necessitat de la rehabilitació de Sant
Joan dels Horts a Es Mercadal; els increments dels ajuts als
ajuntaments per a rehabilitació en restauració i edificis de
nova planta; la Torre d'Albarca d'Artà; el Museu del Bastió
de Ciutadella; el Teatre Principal de Maó; la rehabilitació
d'Es Castell d'Alaró; la restauració de les murades
d'Alcúdia; la rehabilitació d'Es Castell d'Eivissa; la
rehabilitació de la Torre Nova d'Andratx; la rehabilitació de
la Torre d'Es Cap Blanc a Llucmajor; la rehabilitació de la
Torre de Cala Pi a Llucmajor; rehabilitació de s'Atalaia (...)
d'Artà; rehabilitació del Teatre a Ferreries; restauració de
patrimoni, perdó, aquesta és una esmena del Convent de
Santo Domingo d'Inca i, també, per acabar, la rehabilitació
o aportació a la Catedral de Ciutadella i al Pati de Sa Lluna
d'Alaior. Són, per tant, un munt de programes de
rehabilitació necessaris, que estam convençuts que les
partides pressupostades pel Govern no són suficients, però
sí valdria la pena assenyalar que les inversions es
prioritzassin; es prioritzassin, s'establís un pla de
rehabilitació a partir de totes aquestes sol•licituds que avui
plantejam aquí.

Respecte a habitatge, assenyalar tres esmenes que creiem
que són importants. Una és una atenció específica per a
l'accés a l'habitatge de col•lectius amb problemàtiques
diferenciades, com els discapacitats i joves. Convenis amb
els consells insulars per posar a disposició pisos per a
malalts mentals que puguin viure en règim de tutela i, per
tant, a través de convenis entre la Conselleria d'Obres
Públiques i els diferents consells insulars es podrien
resoldre necessitats d'aquest tipus; alhora que creiem que
també és important establir un programa específic per a la
rehabilitació d'habitatges socials.

I aquestes són un poc les esmenes plantejades dins
aquest programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc l'esmena que
presenta el PSM creiem que és absolutament incongruent perquè
per la forma en què s'especifica proposa, precisament, una baixa
a la partida que es destina a la rehabilitació d'habitatges i, en
principi, açò vol ser l'objecte de l'esmena, i a la mateixa es
proposa una baixa a aquesta partida i, en canvi, fa l'alta a la
partida destinada a rehabilitació de patrimoni arquitectònic; la
qual cosa ens sembla una incongruència i per aquest defecte i per
altres qüestions tampoc no li donarem suport.

En relació a les esmenes que presenta el Grup Socialista, dir
que, quant a les barreres arquitectòniques, segons tenc entès,
l'esmena que va presentar el Grup Popular, en ser aprovada dins
la Ponència tècnica, queda incorporada a l'informe i, per tant,
amb aquesta esmena nosaltres vàrem possibilitar una dotació de
30 milions destinats a programes i actuacions de supressió de
barreres arquitectòniques, amb la qual cosa creiem que
manifestam la voluntat de dur a terme aquest tipus de polítiques
que s'aniran desenvolupant durant l'exercici, en funció de les
necessitats i dels projectes que es considerin d'interès, a part que
la baixa que presenta el Grup Socialista també consideram que
no és viable, perquè suposa reduir les partides dedicades als
serveis generals de la conselleria.

Quant a la bateria d'esmenes que presenten en relació a la
rehabilitació de diversos indrets, creiem que el que aconsegueix
realment és millorar les estadístiques del Grup quant a
presentació d'esmenes, perquè en presenten 16, però que es
poden agrupar dins el mateix bloc. I en aquest sentit, crec que la
justificació de què nosaltres no les donem suport és precisament
la que ha emprat la portaveu del Grup Socialista però a la
inversa: proposen afectar a edificis concrets els crèdits destinats
a la rehabilitació de patrimoni, d'instal•lacions, quan aquestes
actuacions estan regulades per un decret, el Decret 71/94, de dia
22 de maig, i, per tant, s'han de subjectar al règim que estableix
aquest decret, que suposa que hi hagi una petició expressa de
l'interessat i que es tramiti sota els principis de publicitat, de
concurrència i objectivitat que regeixen qualsevol convocatòria
d'aquest tipus.

En relació a l'esmena concreta que proposa concedir ajuts als
ajuntaments, també per a la rehabilitació de patrimoni,
tècnicament no es pot aprovar de cap manera perquè proposa
donar de baixa una quantitat que és superior a la consignació que
té la partida que és objecte de la baixa i, per tant, tampoc no li
podem donar suport.

Quant a polítiques i actuacions per fomentar i millorar l'accés
als habitatges de col•lectius amb certs problemes, s'estan fent
actuacions en aquest sentit, es duen a terme accions tendents a
disminuir les dificultats que tenen aquests col•lectius per accedir
a l'habitatge. Per tant, també reiterar i és afectar una quantitat
concreta en aquest tema, que no consideram que sigui oportú en
cap cas.

Quant a l'esmena que fa referència a la dotació per establir
conveni no se sap amb qui, perquè ho ha dit ara la Sra. Barceló
que és amb els consells insulars, però a la pròpia esmena no
s'especifica i, en principi, per aquest defecte també, creiem que
no li podem donar suport. A més, dir que és una qüestió que no
és ben bé competència de la Conselleria d'Obres Públiques,
perquè és un aspecte més que pot entrar dins la Conselleria de
Sanitat i Acció Social.

I per tots aquests motius que he dit no donarem suport a
cap de les esmenes que s'han presentat dins el subprograma
4312. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, sé que he entrat tard a la comissió, però
seria possible la defensa de l'esmena del Grup Mixt? Seré
breu.

Gràcies, Sr. President. Es tracta de doblar les
transferències de capital per a famílies i institucions amb
l'objectiu de potenciar el pla quinquennal de l'habitatge. Les
baixes serien a promoció turística. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sí, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres no donarem
suport a aquesta esmena perquè consideram que la dotació
fixada de 250 milions és suficient per aconseguir els
objectius plantejats al pla quadriennal d'habitatges i també
perquè no estam en absolut d'acord en minorar les partides
dedicades a promoció turística i, molt manco, les partides
destinades a carreteres que també es proposa que es donin
de baixa. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Anam a procedir a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre que pertanyen al programa
431200 i que són: la 3770 del Grup Mixt; 3703 del Grup
Nacionalista-PSM i 3405, 3392, 3391, 3378, 3394, 3396,
3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3377,
3409, 3469, 3393, 3395 i 3410 del Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de sotmetre
a votació. Passam al subprograma 432100, Planificació i
ordenació urbanística. S'hi mantenen les esmenes 3704 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i les esmenes 3407 i 3408 del
Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa té la paraula, en
primer lloc, el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el que s'entén és com una
competència traspassada als consells insulars, com és la
d'urbanisme i habitabilitat, encara manté un programa dins les
seccions pressupostàries, com és el de planificació i avaluació
urbanística, dotat amb 66.018.815 pessetes. Crec que per una
certa economia i per evitar duplicitats de funcions entre les
administracions, seria molt saludable que aquest programa es
transferís íntegrament als consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Amb la mateixa argumentació, creiem
totalment injustificat que una vegada traspassades les
competències d'urbanisme als consells insulars, la Comunitat
Autònoma, el Govern de la Comunitat Autònoma segueixi
mantenint i controlant el que són recursos econòmics lligats a la
gestió d'aquesta competència. Per tant, tant la transferència dels
ajuts als planejaments municipals com les pròpies inversions
d'urbanisme de la pròpia conselleria són dos programes que
creiem que, obligatòriament, haurien d'anar traspassats
íntegrament als consells insulars, que coneixen molt millor la
realitat municipal i poden fer bon ús d'aquestes inversions,
encara que són poques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir també que no donarem
suport a aquestes propostes, perquè de fet una vegada que s'ha
transferit als consells insulars la competència d'urbanisme i en el
moment de la transferència i en la tramitació parlamentària que
es va seguir es varen determinar unes matèries que quedaven en
mans del Govern balear, per raons justificades en cada cas, i
creiem que no és procedent fer la transferència d'aquestes
matèries als consells, entre altres coses perquè economies no sé
quines aconseguiríem. En qualsevol cas, són matèries que es va
reservar en el seu moment el Govern balear i que estan
degudament justificades en la seva funció de coordinació i
control a nivell de les tres o quatre illes amb aquesta disciplina.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo demanaria que ens especificàs
clarament on diu a la llei de transferències que la
competència d'ajuts als ajuntaments, per tirar endavant els
seus planejaments o inversions respecte a la gestió
d'urbanisme, hagi d'anar lligada al Govern de la Comunitat
Autònoma? En absolut. Són dos programes, i no ens ficam
en els que són ni serveis jurídics ni tot el que el Govern es
va quedar com a competència, sinó que ens referim a dos
programes que la llei de transferències en cap moment
especifica que toquen estar en mans del Govern de la
Comunitat Autònoma, sinó que són pròpiament gestió,
recursos econòmics lligats a aquesta gestió, que correspon
als consells insulars. Per tant, en tot cas, l'afirmació del
portaveu del Partit Popular hauria de ser més precisa i dir on
i a quin article s'assenyala que els ajuts als planejaments
municipals l'hagi de fer el Govern de la Comunitat
Autònoma o que les inversions en urbanisme no les hagin de
fer els consells insulars que són els que fan la gestió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, només per dir que, en concret, l'esmena 3408 que
presenten per import de 4'5 milions de pessetes, tal vegada
no ho diu la llei d'atribució de competències, però es tracta
de les inversions pròpies d'aquest servei de la conselleria.
No té cap sentit transferir-les als consells insulars. I quant
als ajuts als planejaments municipals, en qualsevol cas, tot
i que tal vegada no ho diu cap article de la llei d'atribució de
competències, nosaltres creiem oportú que el Govern es
quedi aquest tipus d'actuacions per la funció aquesta que té
de control i coordinació de les tres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de les
esmenes del subprograma 432100 i que són: l'esmena 3704
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i les esmenes 3407
i 3408 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, volen
aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de debatre.
Passam al subprograma 443100, Protecció del medi ambient, al
qual s'hi mantenen les esmenes següents: 3335 i 3338 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; 3705, 3706,
3707, 3708 i 3709 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM;
3411, 3620, 3416, 3413, 3414, 3415, 3417, 3418 i 3412 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa, en primer lloc, té
la paraula la diputada Sra. Thomàs, per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes amb unes quanties
importants. La primera, la 3335, de 1.000 milions de pessetes,
destinades a transferències als consells insulars per a la promoció
de la reducció, la reutilització i el reciclatge que pensam,
conseqüents amb la nostra concepció d'un model de
desenvolupament distint en aquestes illes i, per tant, és una
partida important cap a un esforç per aconseguir aquest treball
cap al medi ambient de les tres illes. Per tant, es transferirien als
consells insulars.

I la 3338, 100 milions de pessetes, cap a l'assignació de
programes de protecció del medi ambient, seria un augment
d'aquests programes en el sentit de donar major importància a
aquesta protecció. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera esmena, la 3707, fa
referència al tancament i restitució dels abocadors de residus,
evidentment dels residus dels abocadors incontrolats.
Especialment greu és la situació de Mallorca, on una sentència
obliga al tancament de tots aquests abocadors. Aleshores,
efectivament això tendrà un cost econòmic important que no és
just que descansi exclusivament damunt els ajuntaments i els
consells insulars; per això proposam aquesta aportació de 100
milions de pessetes per part del Govern.

La dotació destinada a la preservació del medi ambient i dels
espais naturals la consideram insuficient, i per això proposam un
augment de 20 milions de pessetes.

Igualment, el projecte Menorca reserva de la biosfera, fins ara
l'únic que ha fet ha estat omplir molt de paper, però es tracta de
començar-lo a fer realitat i la manera és amb aportació
econòmica, de 50 milions per començar, que és el que proposa
el Grup Nacionalista del PSM.

A continuació l'esmena 3705, proposa destinar 50
milions de pessetes a la neteja i conservació dels espais
naturals. No basta protegir damunt els mapes sinó que
llavors manca una tasca de neteja i de conservació.

I l'esmena 3706, en previsió de l'aprovació del Pla de
pedreres, proposa l'aprovació d'una partida de 25 milions de
pessetes per a restauració de pedreres, pedreres
abandonades, que ja no es pot aprovar un pla de restauració
a compta dels explotadors, perquè fa molts d'anys que estan
abandonades, i creiem que seria important la seva
restauració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presentam a
aquest programa de medi ambient van lligades a què creiem
que el Govern de la Comunitat Autònoma i en termes
generals poc s'ha preocupat en el fons del que implica la
protecció del medi ambient, i ho justifiquen aquestes
esmenes a nivell puntual. Hi ha tota una tasca de
desenvolupament de la Llei d'espais naturals que no s'ha
tirat endavant, que es va molt enrera respecte a tot el que és
l'ordenació dels espais naturals i també la neteja i gestió dels
espais naturals i, específicament, a l'illa de Formentera que
és l'única que ha quedat al marge dels diferents programes
de neteja dins espais naturals, encara que les altres illes han
rebut unes quantitats econòmiques petites, però existents,
Formentera és l'única illa que pel control que hem anat fent
d'aquestes despeses realitzades pel Govern, no ha comptat
en cap moment amb cap tipus d'inversió al respecte.

També assenyalàvem que són necessaris recursos
econòmics per a la gestió dels espais naturals, perquè
protegir no només és prohibir mitjançant lleis, sinó que
també implica recursos econòmics perquè la gestió, la
neteja i tot un munt de qüestions lligades al coneixement
d'aquests espais, sigui vertaderament útil i arribi als
ciutadans.

Però hi ha altres qüestions que ens preocupen i que medi
ambient creiem que hauria de realitzar, com és, per
exemple, tot el seguiment del que és la reutilització de les
aigües. Per tant, creiem, i estam convençuts, perquè així
també ho assenyalen les documentacions donades per la
Conselleria d'Obres Públiques, no existeix la suficient
dotació als laboratoris de la conselleria dels utillatges com
per fer tots els controls analítics que el propi Govern de la
Comunitat Autònoma (...) s'imposa que han d'acomplir les
aigües depurades. Per tant, si ha de fer un seguiment de la
reutilització de les aigües, és imprescindible que la
Conselleria d'Obres Públiques, a través de medi ambient,
sigui capaç de controlar quina és la qualitat d'aquestes
aigües per donar garanties sanitàries i higièniques d'aquestes
utilitzacions.
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Altres qüestions també importants i que no s'han duit a terme
i creiem que s'han de fer, seria la redacció de la llei d'avaluació
d'impacte ambiental. Tenim un decret en vigor, un decret que
s'havia plantejat com a mesures transitòries i que havia de donar
lloc a la redacció de la llei ja d'avaluació d'impacte ambiental. És
un compromís del Govern incomplert en els dos darrers anys
que, amb aquesta esmena, volem recordar.

Respecte a educació ambiental, creiem que també és
important tenir un plantejament més ample del que són les
actuacions puntuals d'aules de mar o campanya sobre el
coneixement del cicle hidràulic, que són les úniques actuacions
que ha fet la conselleria en matèria d'educació, i que creiem que
s'hauria d'avançar, mitjançant convenis, des del Ministeri o
qualsevol altre àmbit, com perquè es doni un sentit molt més
ample al que és l'educació ambiental a través de les escoles. La
investigació ambiental també creiem que és una qüestió que
s'hauria d'ampliar. Restauració de pedreres, donant compliment
al que varen ser els criteris amb què s'havia d'elaborar el Pla de
pedreres i que també preveu que hi haurà unes aportacions
econòmiques per part del Govern de la Comunitat Autònoma per
rehabilitar totes les pedreres que abans de l'any 82 ja estaven
explotades i on, per tant, no es compta amb avals com per tirar
endavant aquestes rehabilitacions. Per tant, el Govern de la
Comunitat Autònoma s'havia compromès a establir partides
pressupostàries per tirar endavant els seus compromisos i que
tampoc no trobam en els pressuposts.

I, ja per acabar, també creiem que és important que així com
es donen quantitats d'ajuts a associacions que treballen i
col•laboren des de diferents àmbits amb l'Administració, que
tengui en compta l'ajut a tot el que són les associacions de
defensa del medi declarades d'utilitat pública. Creiem que és
important que perquè fan un treball d'investigació, poden fer
treballs d'educació i que, per tant, s'hauria d'ajudar també a
aquestes entitats en base a programes o convenis o de la manera
que fos, però sí que es constatàs aquesta necessitat d'ajut i
quedàs, per tant, reflectida al pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En relació a les esmenes que presenta
Esquerra Unida, dir que és del tot inacceptable perquè suposa la
reducció de les consignacions dedicades a la inversió en
carreteres en 1.100 milions de pessetes, i a açò nosaltres no li
volem donar suport de cap manera.

Quant a les esmenes que ha presentat el PSM, en relació
a la restitució d'abocadors, també proposen una baixa que
nosaltres creiem que és improcedent perquè afecta al pla
integral d'acció al sector agrari, per tant, nosaltres no
consideram que açò sigui adient, la reducció de la
consignació d'aquest pla. El mateix passa amb la proposta
que fan per subscriure convenis amb els ajuntaments en
matèria de medi ambient, perquè també proposen una baixa
que la conselleria tampoc no pot acceptar en funció de les
prioritats que s'ha fixat, és la baixa relativa a l'inici de la
construcció d'una nova seu per a la conselleria, i nosaltres
tampoc no donarem suport a aquesta esmena.

Quant al programa Menorca reserva de la biosfera, el Sr.
Sampol ha dit que fins ara només havien estat papers; si fins
ara només haguessin estat papers Menorca no hagués
obtingut aquesta distinció, açò està clar, deu ser perquè hi
ha qualque cosa més, de fet hi ha a Menorca mateix tot un
pla d'actuacions i un pla operatiu per desenvolupar el
programa d'actuacions que preveu la declaració de Menorca,
reserva de la biosfera. I en aquest sentit, creiem que
consignar una quantitat específica de 50 milions no és
procedent, en qualsevol cas es veurà quin nivell de
col•laboració s'estableix amb el Govern balear en funció de
les actuacions que es puguin dur a terme, no només amb la
Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació Territorial i Medi
Ambient, sinó amb altres conselleries que també tenen
partides pressupostàries i consignacions que poden incidir
amb accions dins el marc del programa Menorca, reserva de
la biosfera.

Quant a la neteja d'espais naturals, la conselleria sí que
preveu partides a nivell global per dedicar a aquest aspecte
i, lògicament, és molt polit proposar que s'hi destinin més
doblers, però els doblers són els que hi ha i intentaran fer
front a aquestes actuacions amb les partides que tenen
previstes.

En relació al Pla de pedreres, com saben s'està en fase
d'estudi de les al•legacions que s'han presentat al pla
director i, en funció de com es configuri el pla director i de
les necessitats que s'apreciïn i les prioritats que es fixin,
també es determinaran amb els mitjans financers que es
puguin obtenir les actuacions que es puguin fer en cada cas
amb les pedreres abandonades i amb altres.

Quant a les esmenes que presenta el Grup Socialista,
presenta una esmena a la totalitat del programa de medi
ambient, que nosaltres creiem injustificada perquè crec que
a diversos àmbits i a diverses instàncies ha manifestat el
Govern de la Comunitat Autònoma que es mostra molt
sensible i vol dur endavant polítiques molt sensibles en
matèria de medi ambient, i té, en totes les seves actuacions,
molt en compta aquestes coses.
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En relació a la neteja d'espais naturals, el mateix que he
emprat per al Partit Socialista de Mallorca, que sí que existeix
una dotació per a aquestes activitats.

La llei d'actuació d'impacte ambiental no és una competència
de la llei de pressuposts i, per tant, no creiem que l'assignació de
10 milions sigui oportuna a aquest instrument, a la llei de
pressuposts, un compromís que el Govern, en el seu cas,
complirà.

Quant a l'educació ambiental, dir que es fan actuacions en
aquest sentit, es fan campanyes de sensibilització als col•legis,
es fan campanyes en col•laboració amb els ajuntaments i altres
programes en matèria d'educació ambiental, que creim que són
molt interessants i molt importants perquè incideixen d'una
manera molt directa en aquest aspecte. I amb el tema de les
pedreres dic el mateix que he dit abans, que estan en fase d'estudi
les al•legacions que s'han presentat al pla director i que en el seu
moment ja s'aniran determinant les actuacions que es duguin a
terme en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. No estam d'acord en absolut en què
s'hagi demostrat la sensibilitat per part del Govern en matèria de
medi ambient i crec que són prou paleses les argumentacions que
hem fet i que no han estat rebutjades, com el no
desenvolupament de la llei d'espais naturals, per exemple, o la
llei d'avaluació d'impacte ambiental, que sí li hem de recordar
que de vegades la redacció de lleis a aquest Govern li suposen
costs, perquè fan estudis i aquestes coses i açò, de vegades, són
molts cars els estudis que fan per fer i tirar endavant una llei. És
a dir que, per tant, nosaltres en previsió d'aquestes despeses que
solen passar, sí ajudàvem a què, com a mínim, hi fossin.

Respecte a neteja d'espais naturals, només assenyalar-li que
una esmena era gestió, però l'altra esmena concreta era neteja
d'espais naturals a l'illa de Formentera, perquè li he de recordar
i he dit que existia una partida de neteja dins espais naturals, però
li he de recordar que a Formentera, concretament, no s'hi ha
gastat mai un duro; i, per tant, no sabíem si era problema que no
hi havia prou doblers i, per tant, sí de posar-hi una partida més
perquè aquest pla de neteja arribi a totes les illes.

Respecte al Pla de pedreres també li hem d'assenyalar que
encara que el Pla de pedreres estigui en una fase d'exposició
pública açò no implica en absolut que hi hagi unes necessitats de
rehabilitació de pedreres, que, evidentment, no es podran tirar
endavant totes a l'hora ni a l'any que ve, però sí seria bo que hi
hagués ja una partida per iniciar aquest treball. Hem de suposar
que el Pla de pedreres no passarà com amb altres plans, com el
de carreteres que no ha sortit mai més des que va anar a
exposició pública, hem de suposar que qualque dia sortirà, que
serà prest i que, per tant, hi haurà tot un munt de pedreres a
rehabilitar, a restaurar i el Govern hauria d'estar a punt per poder
tirar endavant aquestes qüestions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre, que corresponen al
programa 433100 i que són: esmena 3335 i 3338 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; esmenes
3705, 3706, 3707, 3708 i 3709 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i esmenes 3411, 3620, 3416, 3413, 3414,
3415, 3417, 3418 i 3412 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al
subprograma 511100 al qual hi ha presentada l'esmena 3702
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el
diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, aquesta esmena és de 20 milions, de
supressió de barreres arquitectòniques. Deu fer uns dos anys
que es va aprovar la Llei de supressió de barreres
arquitectòniques i, si bé estableix un termini de 15 anys per
adequar-se a aquesta llei, evidentment, les barreres no
quedaran suprimides de la nit al dia. I aleshores es tracta de
començar a impulsar programes que facin efectiu el
compliment d'aquesta llei, d'una manera gradual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Només per recordar que el
Grup Popular ha presentat i està incorporada una esmena en
aquest sentit, per un import de 30 milions de pessetes i que
açò demostra la voluntat que es dugui endavant l'adequació
a la llei a la qual feia referència el Sr. Sampol. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. I passam a la votació de l'esmena 3702
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la qual correspon al
subprograma 511100.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Repetiré,
senyores i senyors diputats que votin en contra, volen aixecar el
braç per favor? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 513100,
Planificació i construcció d'infraestructura de carreteres, s'hi
mantenen les esmenes 3710, 3711 i 3754 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 3421, 3379, 3380, 3381, 3422, 3423, 3424,
3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434,
3435, 3436, 3437 i 3420 del Grup Parlamentari Socialista. Per a
la defensa, en primer lloc, té la paraula el diputat Sr. Pere
Sampol, per defensar les seves esmenes.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, l'esmena 3711 és una petita esmena, sense
importància, tan sols preveu la transferència del servei de
carreteres als consells insulars per valor 4.431.890.897 pessetes,
com veuen és una minúcia; però pensam que ja que els consells
insulars tenen una xarxa de carreteres a hores d'ara s'està
produint una disfunció i és difícil una planificació general,
l'única manera seria o que el Govern assumís les carreteres dels
consells o que transferís les carreteres de la Comunitat
Autònoma als consells insulars. Aquesta és la via que optam,
però de totes maneres estam oberts a negociacions en el sentit
contrari, si ens les han de comprar bé als consells insulars les
carreteres.

L'esmena 3710 demana la construcció prioritària del
desviament de la carretera general Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries, és una esmena d'afectació sense dotació econòmica.

La 3754 proposa destinar 300 milions de pessetes a la
construcció de carrils de bicicletes. Realment és un espectacle
positiu veure com, especialment els caps de setmanes, les nostres
carreteres s'omplen de ciclistes, amb greu perill perquè les
nostres carreteres no estan condicionades suficientment. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Vertaderament totes aquestes
esmenes que cada any hem de fer a aquest capítol de
construcció de carreteres no passaria si el Govern de la
Comunitat Autònoma hagués fet i hagués enllestit el Pla de
carreteres. El Pla de carreteres havia de solucionar dues
qüestions fonamentals en aquestes illes, per una banda la
priorització quant a inversions i, per tant, tenir un programa
clar d'inversions respecte a les infraestructures de les nostres
illes; però també un segon tema, que és el tema de les
competències de les carreteres. És a dir, racionalitzar
d'alguna manera quines són aquestes o com s'han de
conjugar les diferents titularitats que avui existeixen, que
vertaderament arriben a tenir actuacions bastant absurdes.
Per tant, què proposam? Proposam per una banda el traspàs
de tot el que és el programa de construcció de carreteres als
consells insulars, vist que el Govern és incapaç de tirar
endavant un Pla de carreteres que aclareixi aquestes dues
qüestions, i pot ser, a través dels consells insular, tenguem
més fàcil establir quines són les prioritats respecte a com es
gasten aquests recursos públics.

Però també hi ha altres qüestions que són importants,
com és la primera esmena, la 3421 que assenyala la
importància que s'hagi de tirar endavant el pagament del
deute de les expropiacions. És una qüestió pendent encara
en aquesta Comunitat que amb la partida pressupostària
existent en el pressuposts de cara a l'any 96 per a aquesta
matèria, de pagament d'expropiacions, hi resten a pagar
1.000 milions de pessetes que creiem que el Govern ha de
pagar com més aviat millor.

I després d'açò i de la transferència de carreteres als
consells insulars, tot un munt de necessitats que el Govern
tengui en compte a l'hora de tirar endavant aquest pla. Entre
altres, assenyalar les necessitats d'un vial d'unió ronda de
Llucmajor amb la carretera de Santanyí; l'acondicionament
del nou tram de la carretera d'Algaida a la carretera de
Palma; rotonda intersecció carretera Manacor-Porreres-
Montuïri; millorar els pluvials de la carretera Palma-
Alcúdia-Binissalem; bici-carril a Son Bou d'Alaior; sortida
de l'autovia central a Lloseta; ronda de Mercadal l'entrada
a Ciutadella; vial a la carretera de Fornells amb el Camí de
Tramuntana; construcció de carrils-bicicletes a la carretera
d'Eivissa a Ses Salines; solucionar el trànsit rodat d'accés al
casc urbà de Santa Eulàlia del Riu; la ronda nord de
Ciutadella; la carretera de Cala Murell; bici-carrils a Santa
Galdana; bici-carrils Sant Lluís, Es Castell i Maó;
expropiació per a l'accés a les platges de Menorca, un
problema també pendent de resoldre, que s'havia de
solucionar a través dels plans especials d'ordenació de les
aneis, però que també encara falta per solucionar. I, per tant,
aquestes són, entre d'altres, sortida a l'autovia central a
Alaró; variant de Ferreries; esmenes importants perquè són
prioritats que el Govern no gosa prendre, però sí les
necessitats que la gent del carrer estableixen. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Respecte a la transferència de la
dotació prevista en carreteres als consells insulars, dir que la
trobam totalment improcedent per raons d'escala, tant quant al
que es refereix als aspectes tècnics com econòmics, és un tema
que per diversos motius consideram que ha d'estar en mans de la
Conselleria d'Obres Públiques; i quant a la titularitat, també dir
que en cada cas s'estudiarà la conveniència en el futur de
transferir la titularitat, és una qüestió a la qual no està tancada la
conselleria, que determinades carreteres sigui convenient i oportú
convertir-les en carreteres de titularitat municipal o insular és
farà, però en caràcter general convertir totes les carreteres en
carreteres del consell insular creiem que no és procedent. Per
tant, tampoc no li donarem suport. I açò també serveixi per a
l'esmena que ha presentat el Grup Socialista en el mateix sentit.

El Partit Socialista de Mallorca també planteja escometre la
desviació de Ferreries, que es diu, la reforma de la carretera
Maó-Ciutadella en el seu pas per Ferreries, i aquest és un
projecte que la conselleria està estudiant i que està en procés
d'estudi per a la seva execució, com ha manifestat el conseller
tant en el propi ajuntament com a diversos àmbits, que s'iniciaran
les obres una vegada que hagin passat tots els tràmits, que són
complicats i llargs, (...) les obres, la contractació durant l'any 97
i, per tant, avançar-ho un any crec que no seria ser realistes
perquè és un projecte bastant complicat i de llarga tramitació.

Quant als carrils-bici que també proposa el Partit Socialista
de Mallorca, de Mallorca i Menorca, està sent estudiat també per
la conselleria l'oportunitat i la conveniència a determinades
carreteres de la seva titularitat d'establir, quan s'escometin obres
noves, els carrils-bici, i també s'està, per tant, està previst a
diferents partides i a diferents programes.

En relació a les esmenes del Grup Socialista, planteja el tema
de les expropiacions. Crec que en el propi document
pressupostari la conselleria quan fixa els seus objectius posa de
manifest que per a l'any 96 es fa un esforç important amb la
dotació econòmica per a les expropiacions de terrenys, hi destina
1.200 milions de pessetes, i creiem que és una quantitat
considerable que per a l'any 96 serà suficient per dur a terme
aquests pagaments per expropiacions. Per altra banda, també, la
proposta del Grup Socialista planteja una baixa en el programa
de carreteres i nosaltres, en aquest sentit, no hi estam d'acord
perquè consideram que les necessitats d'inversió en carreteres
són moltes i són insuficients les que es plantegen en els
pressuposts, per tant, no consentirem que es redueixi la dotació.

Després presenten també diversos projectes; diuen que
no hi ha un Pla director de carreteres on s'estableixin les
prioritats, però ells fan el mateix que fa el Govern però amb
projectes alternatius, simplement per presentar una sèrie
d'esmenes; perquè el Govern en els pressuposts estableix
unes prioritats molt concretes dins la limitació que té de
recursos disponibles i planteja una sèrie d'obres i
actuacions; el Partit Socialista agafa aquestes, les descarta
i mira a veure quines carreteres no ha previst fer el Govern
i presenta 17 esmenes per a diferents actuacions, tant en
nova inversió com en execució de carrils-bici. Per tant,
creiem que és un tema que també millora molt l'estadística
del grup parlamentari quant a quantitat d'esmenes, però
podrien quedar resumides en una, perquè és una qüestió de
prioritats que en qualsevol cas i també en els diferents
projectes que plantegen, alguns s'estan estudiant, alguns
estan en fase de redacció del projecte i, prest o tard, també
seran posats en marxa.

Pel que fa a l'accés a les platges, la previsió perquè es
faci aviat l'expropiació, creiem que açò ha de venir regulat
dins el que són els plans especials de les aneis que estan en
tramitació i que en el seu moment, i ja sap la Sra. Barceló
que dins el Consell Insular de Menorca, en concret, estam
promovent el debat en aquest sentit perquè arribem a un
acord, al màxim consens possible per fer front a aquest
problema que és el dels accessos a les platges; en qualsevol
cas, nosaltres no estam d'acord en què la solució avui vengui
donada per l'expropiació directa dels camins, sinó que
creiem que hi ha altres fórmules per trobar una solució a
aquest problema.

I quant a crear, no sé si mantenen l'esmena relativa a la
creació d'una aturada al ferrocarril, ara no me'n record d'on,
dir que està subjecta aquesta actuació a un conveni que tenia
Feve amb l'Ajuntament de Marratxí, pel qual s'ha subrogat
el servei ferroviari de Mallorca i que es troba en execució i
dins els terminis per a l'execució d'aquesta actuació que
també està prevista. 

Per tant, en aquest cas, tampoc no donarem suport a cap
de les esmenes que es presenten per tots els motius que he
exposat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

El senyor diputat del Partit Popular m'ha fet la sensació que
contestava una esmena de tema de ferrocarrils que crec que no
és en aquest ... sí?, ... és que com que nosaltres la tenim a un altre
lloc.

EL SR. PRESIDENT:

A quina esmena fa referència, Sra. Diputada?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. No, és perquè és una esmena que està dins el
programa de carreteres perquè també du incloses unes obres
referent al que és construcció de carretera. No, en tot cas, sí
voldria precisar i assenyalar que totes aquestes qüestions
puntuals, i continuo mantenint la qüestió, es plantegen aquí
perquè són evidentment problemes que existeixen avui i que el
Govern no ha plantejat en cap moment cap priorització pública
a través d'un pla de carreteres, i açò és el que és totalment
incorrecte, perquè vertaderament, per exemple, la variant de
Ferreries, que s'assenyala i que nosaltres creim que és prioritària,
sap quants d'anys fa que l'estudien?, per molt complicat que sigui
el projecte?, fa quatre anys que parlen de la variant de Ferreries,
quatre anys, quatre anys amb papers i concrets, és a dir, que s'ha
de fer l'any que ve, s'ha de fer l'any que ve, per tant duim molts
d'anys estudiant, els projectes són molt complicats, però bé, tot
arribarà, ho suposam que tot arribarà, però creiem que el Govern
en aquest cas no ha complert en absolut les seves obligacions,
que és tirar endavant el Pla de carreteres, resoldre les
al•legacions, tenir unes prioritats clares i que la gent sàpiga quan
es faran les inversions i que les inversions no girin d'acord amb
el color polític dels diferents ajuntaments que és el que passa
actualment. Per tant, estam totalment legitimats per presentar
qualsevol tipus d'obres que trobem que són necessàries, perquè
el Govern ha estat incapaç d'establir unes prioritats públiques,
conegudes per tothom.

I respecte del que són els accessos a les platges, també és una
qüestió que jeu damunt les taules i que no es va resolent, està en
tramitació, aprovat pel Consell de Govern des de dia 4, a finals
de maig, i pel Consell Insular de Mallorca, més de mig any, i ja
no sé amb qui debaten, però bé, supòs que sí, ara fa una setmana
s'han començat a moure papers, vulgui o no, haurà de passar,
segurament, per uns recursos econòmics i, per tant, aquí
proposam quina és la manera en què es podria fer, que a la fi
creiem que ha de ser a través de l'expropiació.

I respecte de les titularitats, el Pla de carreteres, tampoc
en cap moment no ha resolt quines carreteres han de ser
titularitat de qui i és una obligació que ha de resoldre el Pla,
quines són les de trànsit d'interès general, quines són les de
trànsit d'interès comarcal i quines són les de trànsit d'interès
local; i a partir d'aquí avaluar no el que en aquell moment
pensi el Govern, aquesta carretera és meva o és teva, perquè
si se'n recorda i revisa la proposta feta a la primera
exposició pública del Pla de carreteres, resulta que el
Govern de la Comunitat Autònoma es quedava totes les
carreteres on havia fet les inversions el consell insular, i ens
deixava aquelles en les quals no s'havia fet cap tipus
d'inversió, amb la qual cosa el negoci era totalment ruïnós
per a una institució com és el consell insular. Per tant,
creiem que també açò és un debat que s'ha de resoldre amb
el Pla de carreteres i que no és possible que es defensi que
ja ho veurem segons quins sigui la carretera, són qüestions
d'interès molt més general que una simple decisió d'un
govern un dia o altre, segons com s'aixequi. Gràcies.

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Jo li voldria dir, per la bona marxa
del debat, que quan vulgui intervenir demani la paraula, jo
he donat la paraula a la Sra. Maria Antònia Munar, vostè ha
agafat la paraula, li ho dic amb tota amabilitat. Gràcies.

Passarem a la votació d'aquests grups d'esmenes al
subprograma 513100, que són les esmenes 3710, 3711 i
3754 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; i 3421,
3379. 3380, 3381, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427,
3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436,
3437 i 3420.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al
subprograma 513200, conservació i explotació de la xarxa
de carreteres. S'hi mantenen les esmenes 3337 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, 3712,
3713 i 3714 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 3438,
3439, 3617, 3618 i 3619 del Grup Parlamentari Socialista.
Per defensar les seves esmenes i en primer lloc, té la paraula
la Sra. Diputada Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, és una esmena amb
una partida molt important de 1.000 milions de pessetes per a la
conservació i explotació de la xarxa de carreteres amb garanties
de seguretat vial, per tant seria una inversió important en tot allò
que signifiqui millora de tota la xarxa de carreteres de les tres
illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM; té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta primera esmena és un poquet
més moderada que la que ha encapçalat el bloc anterior perquè
el programa és inferior, el programa d'explotació i conservació
de carreteres només està dotat amb 2.075 milions de pessetes que
també proposam que es transfereixin als consells insulars per allò
que parlava el portaveu del Partit Popular d'economia d'escala i
d'unitat de gestió. En previsió que aquesta esmena no sigui
acceptada, en presentam unes altres de més moderades, una de
200 milions de pessetes per a la construcció de carrils de
bicicletes a carreteres ja construïdes, i una altra de
condicionament de voreres de carreteres per afavorir la pràctica
del ciclisme. Pensam que aquestes dues esmenes poden afavorir
la pràctica d'aquest esport i ens referim sempre dins el programa
de conservació de carreteres, és a dir, són carreteres ja
construïdes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan just assenyalar també la necessitat
que es transfereixi als consells insulars el programa de
conservació i explotació de la xarxa de carreteres, una sèrie
d'esmenes puntuals com l'enllumenat als accessos d'Alaior i a la
ronda d'entrada a Ferreries, dues obres que ha acabat la
conselleria i que és necessari que es donin aquestes millores a
nivell de manteniment; la reposició asfàltica a la carretera de La
Savina a La Mola de Formentera o el condicionament del camí
vell de La Mola per carril de bicicletes alternatiu a la carretera de
la Savina a La Mola, també a Formentera. I una altra, que és la
participació del Govern en la recuperació i rehabilitació del Camí
de Cavalls a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En relació a l'esmena d'Esquerra
Unida, dir que tampoc no li donarem suport perquè també
suposa disminuir el programa d'inversions en carreteres i, no
duc el compte, però quasi quasi a aquestes altures ja estam
sense dotació per a actuacions noves en carreteres. Per tant,
tampoc no li donarem suport.

En relació a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM serveixen els mateixos
arguments, perquè són anàlogues a les que han presentat al
programa anterior.

Les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Socialista en relació als projectes d'enllumenat de la variant
d'Alaior i de la ronda de Ferreries, dir que en el seu moment
s'acometran aquestes actuacions, perquè, de fet, són
necessàries i afectar concretament una partida, no ...,
s'estudiaran les necessitats reals d'enllumenat d'aquestes
zones i es duran a terme. També proposa que s'afectin
quantitats a dos projectes concrets que en alguns casos ja
s'estudien i estam amb el mateix que hem dit per al
programa anterior, són propostes anàlogues i per tant
serveixen els mateixos arguments quant a tot el tema de
prioritats o limitacions que té la conselleria amb els criteris
que s'han fet els pressuposts.

I en relació al Camí de Cavalls, el consell insular ha de
fer front a aquesta matèria i ha d'acometre la rehabilitació i
l'adequació d'aquesta via tan emblemàtica i tan important
per a la nostra illa, però també afectar aquí partides
concretes creiem que no és convenient, en el seu cas, en
funció dels projectes que ja s'estan preparant i que ja d'una
manera imminent es duran a terme, s'estudiaran les fórmules
de col•laboració en cada cas, perquè això pot entrar a
programes de la Conselleria de Turisme i d'altres
conselleries per a actuacions concretes segons l'enfocament
que se li doni a la rehabilitació del Camí de Cavalls i també
amb la transferència al consell de tot el programa de
carreteres serveixen els mateixos arguments que hem
emprat per al programa anterior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre, corresponents al programa
513200, que són la 3337 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, les 3712, 3713 i 3714 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, les 3438, 3439, 3617, 3618
i 3619 del Grup Parlamentari Socialista. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, volen
aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?
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No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al
subprograma 513300, que té les esmenes següents 3767 del Grup
Parlamentari Mixt, 3715 i 3716 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 3477, 3476 i 3440 del Grup Parlamentari
Socialista. Per fer la seva defensa, en primer lloc té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
esmena demana que s'incrementi la partida dedicada als Serveis
de Ferrocarrils de Mallorca per tal de potenciar aquest mitjà de
transport, atès que sabem tots que és un desig de tots els pobles
de Mallorca en aquests moments que aquest mitjà de transport
arribi allà on arribava inicialment i atès que hi ha hagut una
transferència de competències des del Govern central al Govern
de la Comunitat Autònoma, seria ben vist que aquest servei
milloràs la seva qualitat en lloc de reduir els seus serveis com
s'ha vengut fent des d'aquesta transferència de competències. La
nostra demanda és de 100 milions més, que és una petita
quantitat si tenim en compte el servei de ferrocarril i el seu cost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, l'esmena 3716 proposa augmentar la partida en
11 milions, destinada a afavorir l'accés al transport públic als
minusvàlids, hem de pensar que massa vegades les persones amb
minusvalideses es troben amb dificultats per accedir al transport
públic.

Una altra qüestió dins el programa de transport és el tema de
les estacions i vies en desús que realment la gran majoria es
troben en un estat deplorable, proposam destinar 145 milions de
pessetes a la neteja de les estacions i a l'adequació de vies en
desús. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tres esmenes presenta aquí el
Grup Socialista, per una banda la necessitat que es tirin
endavant les campanyes de promoció, que es promocioni la
utilització del transport públic i una de les bones maneres a
nivell d'actuacions concretes per a aquesta promoció
evidentment seria millorar les condicions de comoditat i
informació de les aturades de les línies de transport regular
per a viatgers en carreteres, tota una feina pendent encara a
fer a molts de llocs, i també, en darrer terme, assenyalar la
necessitat que es transfereixin al Consell Insular de
Mallorca la gestió i la inversió en matèria ferroviària.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Respecte de l'esmena que
presenta el Grup Mixt, dir que per a l'any 96 la conselleria
ha incrementat la transferència de capital per a aquest servei
fins a 570 milions de pessetes i que té previst tot un pla
d'inversions per a la millora d'aquest servei, per tant no
creiem convenient, atès l'ajustat del pressupost en aquesta
matèria, aprovar aquesta esmena.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Nacionalista-
PSM, dir que mesures per afavorir l'accés al transport públic
per als minusvàlids ja es du a terme, està previst i així queda
expressat a la relació d'objectius i activitats que pensa dur
a terme la conselleria per a l'any 96. Quant a la neteja
d'estacions i vies en desús, proposen una baixa que per a
nosaltres és inviable i inassumible, perquè tenim clar que
donarem suport a la iniciativa de la conselleria per construir
una nova seu per tots els motius que s'expressen al
document pressupostari, per tant tampoc no li donarem
suport.

En relació a les esmenes que presenta el grup Socialista,
dir que la promoció per a la utilització del transport públic
es du a terme amb diferents mesures que ara no explicaré,
perquè crec que són conegudes de tots, però per diferents
vies s'està promocionant i es fan campanyes de promoció
per a la utilització del transport públic. Quant a la dotació
per a millora de les condicions de comoditat i d'informació
de les aturades de línies de transport regular de viatgers per
carreteres, la Direcció General de Transports realitza una
convalidació de les línies, i aquesta feina suposa l'adaptació
i la determinació de les necessitats actuals, quant a aturades,
itineraris, horaris, i creiem que fins que no finalitzi aquest
treball, no és convenient programar inversions que després
podrien ser inadequades. I finalment, en relació a la
transferència de la gestió i inversió ferroviària al Consell
Insular de Mallorca, és una qüestió que va ser debatuda a la
Comissió Tècnica Interinsular, i nosaltres tampoc no li
donarem suport perquè entre els nostres objectius no hi ha
aquesta prioritat de fer aquesta transferència com ja es va
explicar en el seu moment i en el tràmit corresponent.
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Per tant, en definitiva, no donarem suport a cap de les
esmenes que presenten els grups en aquest programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan sols una pregunta molt puntual,
perquè ens ha estranyat, no ho coneixíem, el portaveu del Partit
Popular ha assenyalat que el Govern ha estat realitzant
campanyes de promoció del transport públic, i sí que ens
agradaria que ens especifiqués quines campanyes i quan i quines
mesures puntuals fan per a la promoció del transport públic,
perquè la veritat és que no havíem notat aquestes campanyes, per
tant, atès el gran convenciment del portaveu, sí ens agradaria que
ens digués quines actuacions s'han dut a terme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, molt breument, per dir que mitjançant l'Ordre de 24 de
novembre del 94 s'estableixen subvencions destinades a la
renovació de la flota dels serveis regulars del transport de
viatgers per carretera; amb el Decret 41/91 de 2 de maig
s'estableixen reduccions en els preus dels bitllets del transport
públic per a pensionistes i per a persones majors de 65 anys; i
amb el Decret 52/95, de 18 de gener, s'estableixen també i es
fixen subvencions per a les concessions públiques regulars de
transport de viatgers en general. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Acabat el debat d'aquest subprograma,
procedirem a la votació de les esmenes que són la 3767 del
Grup Parlamentari Mixt, les 3715 i 3716 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, les 3477, 3476 i 3440 del Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al
subprograma 514100, Ordenació del litoral. S'hi mantenen
les esmenes 3441, 3442 i 3382 del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar-les, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són tres qüestions compromeses,
de fet, a executar per part del Govern de la Comunitat
Autònoma quan es va debatre el Pla de ports esportius, així
s'estableix, per una banda, la necessitat que s'ordenin els
usos als ports de la Comunitat Autònoma, i, per tant, es
rendibilitzi al màxim la utilització de cadascun dels ports de
la Comunitat Autònoma, és un treball que era prioritari
abans de l'execució de nous ports esportius, veure les
capacitats que tenen els ports de la Comunitat Autònoma
per tal que amb una ordenació correcta poguessin ampliar la
seva capacitat respecte dels usos i demandes actuals; una
feina que, per altra banda, el Govern de la Comunitat
Autònoma no ha executat. I, de fet, també, hauríem de
demanar, i amb açò crec que el Partit Popular està d'acord,
sobretot quan s'han debatut els problemes de la regeneració
de les platges, que trobaven que s'havia d'estudiar per què
algunes platges perden arena i de quina manera es podrien
solucionar aquestes qüestions, i el Pla de ports esportius
també ho assenyalava, la necessitat d'elaboració d'estudis de
dinàmica del litoral i d'impacte ambiental lligat al
desenvolupament de ports esportius, però no com mesures
de després sinó com mesures d'abans, és a dir que allà on es
puguin preveure abans de fer qualsevol tipus de concessió
o de donar autorització d'obres, aquests estudis estiguin fets
i no que es facin de manera posterior a les concessions o
autoritzacions.

I com a esmena específica, l'estudi de dinàmica del
litoral de la zona de la Platja de Muro. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sobre l'elaboració de plans
integrals d'ordenació dels usos dels ports de la Comunitat,
crec que és una esmena que reiteren cada any i cada any és
rebutjada i enguany també la rebutjarem.
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L'elaboració d'estudis de dinàmica del litoral i impacte
ambiental lligat al desenvolupament de ports esportius, entenem
que són documents que han d'aportar els promotors dels ports
esportius i que l'administració, en el seu cas, ha de valorar, però
no semblaria adient que amb doblers públics s'haguessin de
finançar aquests estudis que obligatòriament ha d'aportar la
iniciativa privada que pretén promoure ports esportius; per tant
tampoc no li donarem suport.

I sobre finançar o afectar una partida per a estudis de
dinàmica del litoral a la zona de Muro i platja, l'esmena no diu
res més, entenem que és una competència del Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Medi Ambient, i en concret de la
Direcció General de Costes i, per tant, tampoc no li donarem
suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de les esmenes del
subprograma 514100 que són la 3441, 3442 i 3382 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció. No, no, perdó, m'he
equivocat. 7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
   

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al subprograma 514200 Gestió de les instal•lacions
portuàries. S'hi mantenen les esmenes 3619, 3443 i 3444 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula
per a la defensa.

LA SRA BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són tres esmenes molt puntuals. La
construcció d'un (...) per a refugi de pescadors en el torrent de
S'Algar a Formentera; la millora del port de Fornells i el
subministrament de combustible, una qüestió ja aprovada any
rera any, però que no s'executa mai; i saber i conèixer per
millorar el port de Ciutadella, quin és el compromís ferm del
Govern de la Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per dir que les
actuacions que proposen a les esmenes podrien ser
assumides, però una vegada més és una qüestió de prioritats,
no les podem atendre totes, sobretot les dues primeres a què
ha fet referència la Sra. Barceló, i, a més a més, en el cas de
l'esmena 3619 proposen una baixa que nosaltres tampoc no
consideram oportuna ni viable, que suposa disminuir 20
milions la consignació que hi ha a la secció de Presidència
i que va destinada a la restauració i adaptació dels edificis
propis de la Comunitat Autònoma. I pel que fa referència al
port de Ciutadella, evidentment que s'hi duran a terme
petites actuacions puntuals, de millora de l'enllumenat i
d'altres actuacions que millorin les infraestructures actuals
del port, i quant a la inversió aquesta prevista, dir que hi ha
un conveni entre la conselleria i l'ajuntament de Ciutadella,
hi ha un procés que s'ha de resoldre, i en funció de la
resolució que s'adopti, s'actuarà. El compromís del Govern
crec que ha estat manifestat en diferents ocasions i no crec
convenient reiterar-lo aquí.

En definitiva, tampoc no donarem suport a cap de les
tres esmenes presentades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de les esmenes al subprograma
514200, que són la 3619, la 3443 i la 3444 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, volen
aixecar el braç? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I hem acabat la secció 17. Abans de passar a la secció
18, jo els vull fer una proposta: descansam deu minuts,
començam amb la secció 20, acabam la secció 20, anam a
fer un mos i tornam a recomençar, perdó, la 18, anam a
sopar i tornam i acabam la secció 20. A la vista de la bona
marxa de la feina de la comissió, aquesta mesa preveu que,
si les coses continuen així, podrem acabar, si demà
començàvem a les 10 del matí, podríem acabar entre les
dotze i la una les feines de la comissió. D'acord? Doncs, deu
minuts de descans i començarem amb la secció 18.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 21 / fascicle 3/ 13, 14 i 15 de desembre del 1995 449

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. Abans d'entrar en debat, deman si hi ha
substitucions.

LA SRA THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Acabades les substitucions, començarem amb el debat de les
esmenes a la secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
Hi ha l'esmena 3512 del Grup Parlamentari Socialista, que és una
esmena a la totalitat, per defensar-la, té la paraula el diputat Sr.
Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena a la totalitat de la
secció la don per defensada en aquests moments i serà
adequadament defensada al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Per anunciar que votarem en contra d'aquesta esmena, i al Ple
ja donarem les raons per les quals no li donam suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a la votació de l'esmena a la totalitat 3512
del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena?
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3512 del Grup Parlamentari
Socialista. Al subprograma 313100, Centres assistencials,
es mantenen les esmenes 3322 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, 3505, 3508, 3493,
3496, 3621 i 3468 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 313300, Pla regional de drogues, es mantenen
les esmenes 3315 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, 3717 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 3507 del Grup Parlamentari Socialista.
Al subprograma 314100, Promoció i ajuts socials, es
mantenen les esmenes 3317 i 3316 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, 3755 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 3502, 3503, 3504, 3506,
3509 i 3492 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 411100, Direcció i serveis generals de Sanitat
i Seguretat Social, es mantenen les esmenes 3319 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, 3718 i
3719 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 3497, 3495,
3500, 3499, 3494, 3498, 3501, 3467 i 3511 del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 413100, Promoció
de la salut, es mantenen les esmenes 3323, 3324 i 3325 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
3491 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma
443200, Atenció i defensa del consumidor, es manté
l'esmena 3465 del Grup Parlamentari Socialista.

Per iniciar el debat té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Això vol dir que defensam de cop totes
les esmenes de tots els programes d'aquesta secció, així com
ho ha presentat?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyora, m'han comunicat que així s'havia decidit.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida presenta la
primera esmena en el sentit de potenciar la salut mental
comunitària amb un programa regional de rehabilitació
psico-social dels crònics psiquiàtrics. Pensam que a aquest
programa s'haurien de destinar 141 milions de pessetes en
aquest important programa de salut.
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Per altra banda, la 3315 seria la transferència dels consells
insulars de totes aquelles despeses en drogues i per tant es
destinarien 120 milions de pessetes.

La 3317 seria l'ampliació de les dotacions al Pla de
prestacions socials bàsiques, i la 3316, pensam que és important
l'ampliació de la partida pressupostària destinada al salari social
amb tot allò que significa d'augment a la despesa per millorar,
per solucionar problemes d'un gran col•lectiu de ciutadanes i
ciutadans d'aquestes illes que es troben amb una situació límit.

Per altra banda, la 3319 seria igualment la transferència als
consells insulars per a la planificació dels equipaments de tercera
edat, en aquest sentit seria una quantitat de 102 milions de
pessetes. 

I el grup de les esmenes 3323, 3324 i 3325 anirien, són
partides amb petita quantitat de milions, però pensam que tenen
una gran importància des del punt de vista de la promoció de la
salut, ja que fan referència a intensificar la lluita contra
l'augment creixent d'infectats per la VIH, la sida, i, per tant, seria
un programa de vacunació de les dones embarassades, de
vacunació voluntària. La 3324, són 22 milions de pessetes i
pensam que igualment és important aconseguir l'eradicació de la
malaltia Hemofilius influent B a la infància, per tant seria la
vacunació en període neonatal, a tots els nadons. I la 3325,
augmentar el nivell d'immunització de la població infantil contra
l'hepatituis B també en període neonatal i per tant destinaríem 15
milions de pessetes a aquest programa en concret. Pensam que
són tres esmenes que promouen la prevenció de malalties
importants en població infantil o dones embarassades, en
vacunació voluntària, i pensam que les partides pressupostàries
econòmicament són perfectament assumibles per part del Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En aquesta secció tenim les següents
esmenes: la 3717 que proposa incrementar els ajuts per a
l'execució del Pla nacional de droga, però canalitzats a través de
les corporacions locals, perquè pensam que tenen un accés més
directe al problema i amb una adequada canalització de recursos
es podrien multiplicar els resultats.

Un altre dels aspectes que es contempla en aquesta secció és
el suport transitori comunitari que encara que el Govern preveu
una partida pressupostària, creim que és insuficient i sobretot no
està a l'altura de l'esforç que fan altres institucions, com els
consells insulars, proposam un increment de 100 milions de
pessetes per a aquest concepte.

L'esmena 3718 fa referència a la necessitat d'incrementar
els recursos destinats a campanyes de vacunació, no hi ha
millor medicina que la prevenció.

L'esmena 3719 proposa un increment de 15 milions de
pessetes per a la lluita contra la droga i la sida, són dues
qüestions que van íntimament lligades, és a dir prevenir la
drogaaddicció, lluitar contra la drogaaddicció és prevenir la
sida.

I aquestes són totes les esmenes a aquesta secció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Al subprograma 3131 el Grup
Parlamentari Socialista presenta dues esmenes, la número
3493 i 3496 que fan referència a la necessitat de construir
dos edificis polivalents a dues barriades importants de dues
ciutats o dos pobles també importants de la nostra
Comunitat Autònoma, a Cala Bona de Sant Agustí de Palma
i a Ses Païsses a Sant Antoni d'Eivissa, per dedicar-los a
sanitat, tercera edat, cultura i joventut.

Al mateix subprograma presentam l'esmena 3621 que
proposa la transferència a l'ajuntament de Formentera per a
la construcció d'una guarderia infantil. Sempre que hem
parlat de Formentera, de l'ajuntament de Formentera en
aquest Parlament feim molta incidència en què no és un
ajuntament més de la nostra Comunitat Autònoma sinó que
és una illa separada de la resta del territori i que, per tant,
creim que hem de tenir una atenció especial amb aquest
ajuntament, i els ciutadans de Formentera, en aquest
moment, no gaudeixen d'aquest servei que sí gaudeixen
altres ciutadans d'aquest mateix servei prestat pel Govern de
la Comunitat Autònoma.

L'esmena 3468 fa referència a la necessitat d'augmentar
el finançament de les escoles infantils de Menorca, i la don
per defensada perquè ja s'havia fet en un debat anterior.

Al subprograma 3133

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdoni, Sr. Tur, em pareix que s'ha deixat vostè la
3505 i la 3508.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President, les don per defensades amb els seus propis
termes. Gràcies.

Al programa 3133 presentam l'esmena 3507 que proposa
transferir el Pla regional de drogues als consells insulars amb
increment de la partida. Entenem que la política de lluita contra
les drogues és molt més efectiva si es presta des d'institucions
més properes als ciutadans i més quan els consells insulars ja
gestionen part del que és el Pla nacional de la droga, o reben una
quantitat dins el Pla nacional de la droga i, per tant, entenem que
aquesta política seria més efectiva si des de la Comunitat
Autònoma també es transferia aquest programa als consells
insulars i s'aplicava aquesta política des dels consells insulars.

Al subprograma 3141 tenim un grup d'esmenes, no, en
principi tenim l'esmena 3502 que fa referència, que proposa la
transferència del centre Son Tugores al Consell Insular de
Mallorca i l'increment de la partida. La defens amb els mateixos
termes amb què havia defensat l'anterior perquè creim que
aquestes polítiques s'executen millor des d'institucions més
properes als ciutadans, com són els consells insulars.

L'esmena 3503 que proposa incrementar el Pla de prestacions
bàsiques amb 20 milions de pessetes, creim que és necessària
l'ampliació d'aquesta partida per garantir un millor compliment
dels objectius que plantegen els diferents del pla i, en definitiva,
per a una major cobertura de la gestió de serveis socials prevists
en aquest Pla de prestacions bàsiques.

A aquest mateix subprograma les esmenes 3504 i 3506 que
fan referència a transferir als consells insulars, amb l'increment
de la partida, la dotació pressupostària de la Direcció general
d'acció social i del Pla d'integració gitano, pel mateix que havia
dit abans; creim que aquestes polítiques d'acció social són molt
més efectives si es presten des d'institucions que arriben amb
més facilitat als ciutadans i que, a més, tenen la capacitat de
coordinar aquestes polítiques amb altres institucions, com
podrien ser els ajuntaments, i, per tant, garantir una millor
efectivitat de la seva prestació.

Dins aquest mateix subprograma, l'esmena 3509 proposa
arribar al 0'7% del pressupost de la Comunitat Autònoma per al
suport transitori comunitari. Molt breument, creim que si
defensam en trets generals el 0'7% per al tercer món, hem de ser
conscients que aquí també tenim moltes vegades un tercer món,
malgrat ser la comunitat autònoma o una de les comunitats
autònomes més riques del nostre país i que, per tant, mereix
també la mateixa atenció el nostre tercer món, el tercer món
d'aquí, com el que pretenem per al tercer món, i d'aquí ve el
concepte que s'ha vengut encunyant del 0'7%. Per tant, defensam
que s'ampliï aquesta partida amb 294 milions per augmentar la
partida que hi ha prevista per al suport transitori comunitari, i
així, arribar al 0'7% del pressupost de la Comunitat Autònoma.

L'esmena 3492, proposa dotar una partida de 21.978.000
pessetes per donar suport a les escoles infantils laborals
sense fi de lucre.

Dins el subprograma 4111, hi ha un conjunt d'esmenes
que no les relacionaré una per una, que fan referència totes
elles, a la necessitat de donar suport, als ajuntaments
especialment de les Illes Pitiüses o d'Eivissa, perquè
Formentera ho havíem defensat a part, als ajuntaments
d'Eivissa, per al manteniment o per a la construcció
d'escoles infantils, donat que és l'única illa on no arriba
aquest servei que presta a altres indrets el Govern de la
Comunitat Autònoma.

Les esmenes 3495 i 3494 sol•liciten la dotació d'una
partida de 20 milions de pessetes cada una d'elles per
habilitar pisos, en un dels casos pisos tutelats per malalts de
la sida a Eivissa i a Formentera, i l'altra esmena, per malalts
crònics també a Eivissa i a Formentera. Entenem que aquest
tipus de malalts són malalts que no necessàriament
necessiten o requereixen una atenció hospitalària, però sí
que, en canvi, requereixen d'altres atencions socials
d'acolliment o altres actuacions que es poden prestar
perfectament des d'aquests tipus de pisos tutelats i que no és
necessari que estiguin ingressats a hospitals i és un servei
que a Eivissa, avui per avui, no es presta, per això creim que
és necessari que es dotin aquestes dues partides perquè això
sigui possible.

I, per acabar, Sr. President, al subprograma 4111
presentam l'esmena 3467 que proposa la creació d'una
residència geriàtrica a Alaior, el mateix amb consonància
amb l'esmena 3319, no, perdó Sr. President, l'esmena 3511
que proposa una inversió de 25 milions de pessetes a la llar
d'ancians de Palma i 25 milions de pessetes a la residència
de Sa Pobla del Consell Insular de Mallorca per millorar la
seva conservació.

I, per acabar, a l'esmena 3491 proposam que es posi en
marxa per part del Govern de les Illes Balears una
campanya de donació d'òrgans. Creim que dins les
campanyes de solidaritat aquest tipus de campanya de
donació d'òrgans se li hauria de donar prioritat perquè
permeten solucionar la vida o salvar la vida de malalts de
persones, de moltes persones que amb una major
conscienciació de la nostra societat seria, sense cap dubte,
més factible poder-les prestar.

I, per acabar, l'esmena 3465 proposa la creació de juntes
arbitrals de consum; pensam que aquest és un servei que
avui per avui és competència de la Comunitat Autònoma o
dels ajuntaments, però que, per a una millor prestació
d'aquest servei al consumidor, es prestaria millor, com dic,
si es fes d'una manera més descentralitzada i amb una
adequada dotació de mitjans, tant humans com materials.
Això no sempre és possible quan aquestes juntes arbitrals
depenen dels ajuntaments i per això proposam que sigui des
de la Comunitat Autònoma que es creïn aquestes juntes
arbitrals de consum a cada una de les illes, que siguin de
caràcter insular. Moltes gràcies, Sr. President.



452 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / fascicle 3/ 13, 14 i 15 de desembre del 1995

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Palau, té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, intentaré fixar la postura d'una
manera global a cada una de les esmenes presentades pels
diferents grups. Vull començar dient que s'han presentat un
número bastant important d'esmenes a aquesta secció, que
algunes d'elles són interessants, són positives i que van
encaminades, com és natural, a la millora i a la solució de la
problemàtica de les nostres illes; però que s'ha de saber,
primerament, algunes ja s'està fent el que s'està demanant, unes
altres no són competència i unes altres, doncs no es poden dur a
terme el que demanen perquè resulta que, precisament, s'estan
afectant partides del pressupost que, d'alguna manera, ja estan
compromeses d'una manera plurianual.

Fent una anàlisi així, per dalt d'elles, per exemple, quan ens
parlen de traspassar el Pla de drogues als consells, vull dir que el
propi Pla nacional de drogues recomana que sigui el Govern de
la Comunitat qui el gestioni perquè tengui, diguem, una (...) a
totes les illes; potenciar la salut mental, mitjançant un programa
regional, bé, és important, aquesta esmena, diguem, crec que és
interessant, ara bé, en aquests moments, precisament, s'està fent
la reforma psiquiàtrica, crec que és important que s'esperi, que se
sàpiga realment quin enfocament se li donarà i, a més, vull dir
que aquesta esmena està afectant una partida compromesa entre
el Govern i el Consell Insular de l'illa de Mallorca que s'ha de
pagar una quantitat molt important per poder dur endavant el Pla
de residus sòlids, amb la qual cosa, si l'acceptàssim, faria
inviable el pagament d'aquesta quantitat.

Edificis polivalents, bé, edificis polivalents sabem que la
filosofia que es ve duent fins ara, que siguin aportacions dels
propis municipis que hi posin els locals que hi posin funcionaris,
la conselleria hi posa, diguem, tots els serveis que pugui i tota la
dotació tècnica que sigui necessària.

Quant a guarderies i escoletes vull dir que la pròpia Logse
preveu que aquest tipus d'ensenyances s'han d'integrar dins el B
perquè es faci amb col•laboració municipal, per tant creim que
ha de ser aquest organisme el que d'alguna manera fomenti i
promocioni aquest tipus d'instal•lacions.

Augmentar el Pla de prestacions bàsiques, bé, el Govern
balear manté les partides necessàries per al Pla de prestacions
bàsiques, la que hauria d'augmentar en aquest cas seria
l'Administració central que amb moltes de les maneres les ha
baixat.

Salari o suport transitori, que hi ha diverses esmenes que fan
referència precisament a aquest tema, bé, crec que el que és
necessari és que es posi en marxa, que es faci un estudi, que se
sàpiguen les necessiten i que després se sabrà si les partides que
en aquest moment estan assignades són suficients o sobren o no
sobren; perquè en aquest moment crec que són més esmenes
polítiques i no hem d'anar amb esmenes polítiques, hem d'anar
amb realitat.

Per l'altra banda, demanen el traspàs de Son Tugores al
Consell Insular de Mallorca, bé, Son Tugores és un centre
que està en aquest moment prestant serveis d'àmbit
comunitari, per tant en el moment que passàs a un sol
consell es deixarien les altres illes sense la prestació
d'aquest servei.

Ajudes a escoles infantils laborals, bé, la conselleria ho
té previst, hi ha partida pressupostària, es donen com a
subvenció i bé, hi ha la quantitat que hi ha, perquè no cal dir
que no es poden permetre tampoc massa alegries donant
subvencions quan, moltes vegades, les quantitats es
necessiten per a altres coses.

Campanyes de vacunació, tant lluita com droga, com
lluita com sida, com altres campanyes de vacunació, la
Conselleria de Sanitat del Govern balear està fent
campanyes que superen en molt les marcades fins i tot pel
propi Govern central i està fent estudis en tots aquests
camps i quan ell detecti una necessitat de fer una actuació
en qualsevol sentit, doncs la farà.

Centres de tercera edat, que ens demanen que perquè es
construeixin cinc centres de tercera edat, doncs dins els
pressuposts hi ha una partida que no diu si són cinc, ni són
sis ni són set, dependrà del pressupost i del cost de cada un
d'ells, però el que sí hi ha és la voluntat política i aquesta
voluntat es reflecteix en les partides pressupostàries perquè
aquests centres de tercera edat es puguin fer.

Després diuen de traspassar el menjador de transeünts a
l'Ajuntament de Palma, bé, la conselleria no posa cap
inconvenient en traspassar però és que resulta que la
mateixa esmena diu de traspassar i augmentar la partida que
hi ha dedicada al menjador; o sigui que pareix que en el
moment que s'ha de traspassar a una altra entitat, doncs ja
se li han de donar més sous, per tant, crec que està bé com
està; si precisament hi ha un estalvi en aquest cas.

Campanyes de donació d'òrgans, es fan, es fan diverses
campanyes de donació d'òrgans; no les fa directament la
conselleria es fan a través de diferents entitats i
associacions, però per descomptat que s'estan fent. Quant a
la residència geriàtrica d'Alaior, segons se m'ha informat per
part del Govern, tenc entès que a les conversacions que diu
han tengut el Batle d'Alaior i el propi conseller de Sanitat,
doncs, s'ha arribat a un acord ja per a la construcció
d'aquesta residència i que, pràcticament, és un fet. Per tant,
no creim que sigui necessària aquesta esmena si ja s'ha
arribat a un acord.
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I per últim, juntes arbitrals de consum per fer-les a cada una
de les illes. Clar, hi ha una quantitat per a consum dins el
pressupost de la conselleria, el que passa és que si es creen les
juntes arbitrals de consum a cada una de les illes, que nosaltres
no pensam que siguin tan necessàries, resulta que deixaríem
buida de contingut, econòmicament parlant, tots els programes
que té la Direcció general de consum. Per tant, no crec que sigui
necessari ni aconsellable tenir aquesta actuació.

Per tant, repetesc una vegada més, votarem que no perquè,
com he dit, la majoria, fins i tot la majoria d'aquestes esmenes
estan afectant, diguem, despeses, inversions plurianuals que,
d'alguna manera, crec que no és ni aconsellable ni tan sols
legalment convenient poder-ho fer; unes altres actuacions ja es
vénen fent i algunes altres, doncs, són competència d'altres
organismes que no del Govern balear. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes que
s'acaben de debatre i que són les següents: al subprograma
313100, esmena 3322 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears; 3505, 3508, 3493, 3496, 3621 i 3468 del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 313300, esmena 3315
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears;
esmena 3717 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; esmena
3507 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma 314100,
esmenes 3317 i 3316 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears; esmena 3755 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; esmenes 3502, 3503, 3504, 3506, 3509 i
3492 del Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma 411100,
esmena 3319 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears; esmenes 3718 i 3719 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; esmenes 3497, 3495, 3500, 3499, 3494, 3498,
3501, 3467 i 3511 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 413100, esmenes 3323, 3324 i 3325 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears; esmena 3491
del Grup Parlamentari Socialista. I al subprograma 443200,
esmena 3465 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, volen aixecar
el braç?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, totes les esmenes que
s'acaben de debatre.

Vist que portam una bona marxa, quasi quasi els
proposaria que féssim la Secció 20 i que després anàssim a
sopar i després cadascú a ca seva. D'acord? Doncs,
començarem amb la Secció 20, Conselleria de Comerç i
Indústria. Es mantenen les esmenes a la totalitat 3720 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i 3533 del Grup
Parlamentari Socialista. Per procedir a la defensa d'aquestes
esmenes, en primer lloc, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, seguint la tònica del debat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdoni un moment. Jo demanaria encara una
miqueta més de paciència als diputats i que guardassin
silenci, que acabarem molt més ràpidament. Pot continuar,
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Seguint la tònica dels debats en
comissió, reservarem els arguments de la defensa de les
esmenes a la totalitat de la secció per al plenari. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit, per donar per
defensada l'esmena, reservant l'exposició argumental per al
debat en plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra de
les esmenes a la totalitat presentades pels dos grups.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda, procedirem a la votació conjunta de les
esmenes a la totalitat, 3720 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM i la 3533 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes a la totalitat? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. A continuació
també farem un debat conjunt de tots els subprogrames i que són
els següents: al subprograma 443400, Energia i medi ambient
industrial, es mantenen les esmenes 3763 del Grup Parlamentari
Mixt; 3279, 3725, 3724 i 3723 del Partit Nacionalista-PSM;
3471, 3516 i 3517 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 443500, Pla de residus sòlids urbans, es mantenen
les esmenes 3766, 3771, 3772 i 3773 del Grup Parlamentari
Mixt; 3726, 3727 i 3728 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM; 3475, 3520, 3518, 3521, 3515 i 3519 del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 621000, Promoció i
regulació de l'artesania, es mantenen les esmenes 3730 i 3731 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; 3473 i 3474 del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 621100, Reforma de les
estructures i promoció del comerç, es manté l'esmena 3544 del
Grup Parlamentari Socialista. Al subprograma 721100, Direcció
i serveis generals de comerç i indústria, es mantenen les esmenes
3732 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; 3472 del Grup
Parlamentari Socialista. Al subprograma 724100, Promoció
industrial i tecnològica, es manté l'esmena 3764 del Grup
Parlamentari Mixt i les esmenes 3722 i 3721 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Per defensar les esmenes començarem, pel representant del
Grup Mixt, té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Mixt presenta una esmena en
el sentit de dotar de 90 milions de pessetes a increment de la
iniciativa a empreses privades per tal de fomentar l'estalvi
energètic. Això ve al cas, donada la situació en què es troba
l'energia a la nostra comunitat i al fet que s'està parlant d'haver
de fer més estacions per tal de poder fer més energia. Davant
l'impacte que això produiria, el fet que cap municipi vol,
precisament, haver de tenir les centrals energètiques, seria
interessant estalviar energia i fomentar aquesta a través de noves
tecnologies. D'aquí l'esmena 3763.

L'esmena 3766 fa referència a incrementar la
transferència de capital al Consell Insular de Mallorca per
tal de poder dur el desenvolupament del Pla de residus
sòlids urbans i per potenciar la recollida selectiva i també el
reciclatge dels residus sòlids urbans que preveu aquest Pla
de residus i que es vol incrementar pel nou equip de govern
del Consell Insular de Mallorca.

Les esmenes 3771, 3772 i 3773 són, en realitat, una sola
esmena, i aquesta el que demana al Govern és que faci
efectiu el compromís que va adquirir en el seu moment per
tal de finançar el Pla de residus sòlids urbans. Tots som
conscients que el Govern tenia un compromís de pagar en
tres anys 600 milions de pessetes cada any. Aquest
compromís es va adquirir a partir del 92 per als tres anys
següents; és cert que el Pla de residus sòlids ha sofert un
determinat retard, però això no implica el que el Govern
hagi de pagar aquest 1.800 milions als quals està
compromès i que ho ha de fer dins enguany, donat que ja la
planta està acabada, i el fet que el Govern no compleixi amb
els seus compromisos generarà el pagament d'interessos al
Consell Insular de Mallorca, la qual cosa creim no seria just.
Es demana, doncs, que s'incrementi amb 600 milions de
pessetes el que són aquestes tres propostes, amb quanties
que van de 195 milions, 281 milions de pessetes i 124
milions de pessetes. Un esforç important el que ha hagut de
fer el Grup Mixt per a realment poder donar de baixa 600
milions de pessetes dels pressuposts del Govern, tasca gens
fàcil, però creim que el primer que ha de fer un Govern és
complir els compromisos que ja té adquirits, i a partir d'aquí
fer els programes que cregui més convenients.

I pel que fa a l'esmena 3764 es tracta d'una quantia de 88
milions de pessetes per incrementar les transferències a
empreses privades, per tal de potenciar el medi ambient.
Aquestes són les esmenes que presenta el nostre grup a la
secció d'indústria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, al programa 4434 presentam una esmena
de 10 milions per ja finalitzar, pràcticament, el pla de
retirada de parallamps radioactius. També una partida de 20
milions de reforç del Pla d'electrificació rural, completat
amb una altra partida de 20 milions més de foment de les
energies alternatives al sector agrari de les Illes Balears.
Així, amb aquestes dues actuacions es completa una
actuació tendent a millorar la qualitat de vida a fora vila i la
competitivitat del sector agrari.
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Proposam també una partida de 10 milions per a un pla de
recollida d'olis usats als ports de les Illes Balears, provinents del
sector nàutic. Ajudaria això a evitar la contaminació dels ports
de les Illes Balears.

També, dins la part de residus sòlids, creim que el Govern
s'hauria d'implicar més en el tema del reciclatge. Proposam una
actuació de 50 milions, creant indústries de reciclatge i una
transferència de 200 milions de pessetes als consells insulars per
fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus sòlids
urbans.

Finalment, al programa d'artesania proposam dues actuacions:
la primera de 10 milions, organització de cursos per a la
formació d'artesans, cursos especialment dirigits a la joventut, i
una altra, més general, de 20 milions de pessetes, foment de
l'artesania.

Per acabar, proposam una partida de 30 milions de pessetes
destinada a la creació d'una finestreta única industrial, a cada illa,
gestionada pels consells insulars. Per aquesta finalitat, s'hauria
de transferir aquesta partida als consells insulars.

Seguirien dues actuacions, una de 30 milions de pessetes per
fomentar la contractació per part d'ajuntaments de persones
majors i aturats de llarga duració. Creim que aquesta actuació,
col•laborant amb les corporacions locals, podria cobrir bastants
llocs de feina en un sector amb un atur estructural. A la vegada,
la següent és una actuació de 25 milions de pessetes per fomentar
l'auto-ocupació juvenil.

Això és tot, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

Al programa relatiu a l'energia, el Grup Parlamentari
Socialista manté l'esmena núm. 3471 relativa a la posta en marxa
d'un projecte d'investigació d'energies alternatives per un total de
14 milions de pessetes, així com la promoció de l'ús d'energies
alternatives renovables a zones rurals d'Eivissa i Formentera per
un total de 50 milions de pessetes; i una esmena de 20 milions de
pessetes per establir suports a l'electrificació rural.

Dins el programa 4435 hi ha una esmena de 50 milions de
pessetes, d'especial transcendència, dedicada al foment
d'insdústries de reciclatge. Les distintes institucions, entre altres
el Consell Insular que està plantejant la modificació del Pla de
residus sòlids donant entrada, de manera cada vegada més
important, al reciclatge com a element que ha de prendre una
part més activa dins l'eliminació de residus, és necessària la
instrumentalització d'indústries de reciclatges. El reciclatge no
servirà per res sinó es fa així, sinó s'estimula la fase final, les
indústries que en definitiva tractaran i posaran en el mercat els
productes derivats del reciclatge.

Així mateix, és necessari perfeccionar els plans de
residus, això fa referència a la nostra esmena 3520, pel que
fa al Pla de residus sòlids no urbans, residus sòlids
específics que necessiten tractaments específics, sanitaris,
escorxadors, productes de la construcció, etc. Per això
proposam una partida de 10 milions de pessetes, per
promoure el reciclatge en la gestió dels residus sòlids urbans
a l'illa d'Eivissa, mitjançant el Consell d'Eivissa, per un
import de 50 milions de pessetes, també una transferència
als consells insulars per a la promoció de la recollida
selectiva i foment del reciclatge, realment important, per un
import de 200 milions de pessetes. Això coincideix amb
altres esmenes com les defensades anteriorment pel Sr.
Sampol, no reiteraré els arguments, desenvolupar el Pla
insular de gestió de residus sòlids urbans a Eivissa.
L'esmena 3619 fa referència a la (...) d'una partida de 30
milions de pessetes per a la posta en marxa de la planta de
compost a l'illa de Menorca.

Al programa relatiu a artesania, esmena 3474, proposam
una alta de 20 milions de pessetes pel foment de la
realització de cursos de formació artesanal, especialment
d'aquelles activitats tradicionals a les illes, mitjançant
transferències als ajuntaments, a les associacions d'artesans
i a altres tipus d'institucions sense fi de lucre que puguin
promocionar aquestes activitats. Són necessaris, segons
l'esmena 3474, 10 milions de pessetes per a la creació d'un
centre d'exposició artesanal permanent.

L'esmena número 3554...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

No sé si ha parlat de l'esmena 3473.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No les he citades totes pel seu número, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, per mi ja està bé. Només ho recordava per si ho
havia oblidat.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

3473?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, l'esmena 3473 del mateix subprograma...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, és l'esmena que fa referència als cursos de formació
artesanal.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè perdoni.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

L'esmena número 3544 és de suport a la normalització de la
retolació, normalització lingüística, comercial a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. És una esmena que no
té quantitats, sinó que fa referència a la necessitat d'instrumentar
ajudes mitjançant programes ubicats dins la Conselleria de
Comerç i Indústria per a la retolació, especialment, dels
comerços de les nostres illes.

En el mateix sentit, i dins la promoció industrial, cal facilitar
la posta en marxa d'empreses de caràcter industrial, i per això la
nostra esmena 3472, coincident amb una que ha presentat el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, proposa, 50 milions de
pessetes, la creació d'una finestreta única industrial a cada illa,
amb col•laboració amb els consells insulars, que faciliti als
empresaris, als promotors d'empreses industrials, les dificultoses
gestions que suposa la posta en marxa d'una empresa.

Amb això queden defensades totes les esmenes del nostre
grup presentades a la secció 20. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President.

Vull dir que les esmenes i les propostes que plantegen els
diferents grups creim que, moltes vegades, són positives. Però
també hem de dir que moltes de les actuacions ja les fa i les
realitza la Conselleria. En altres casos hem d'apel•lar, una vegada
més, a les restriccions pressupostàries que s'ha imposat el
Govern i als recursos econòmics amb que compta.

En qualsevol cas, entrant dins els diferents programes,
vull dir que quant al programa d'energia i medi ambient
industrial, la proposició del Grup Mixt de dotar una partida
per estalvi energètic és una actuació ja prevista, i en
qualsevol cas, la baixa que proposen com a transferències a
Ibatur no la consideram procedent i per això no li donarem
suport.

El PSM planteja una dotació per actuacions de retirada
de parallamps radioactius. Nosaltres entenem que és una
competència de l'empresa pública Endesa. Quant a
electrificació rural i foment d'utilització d'energies
alternatives al sector agrari, proposen una baixa també
improcedent per a nosaltres, perquè demanen que es doni de
baixa una quantitat que correspon a fons de la Unió Europea
per fer un edifici multiusos i açò no pot esser d'aquesta
manera, per tant tampoc li podem donar suport, entre altres,
per aquest motiu, tot i que les actuacions que planteja
l'esmena estan previstes a diferents programes. En el mateix
programa, la partida 77001, preveu actuacions en aquest
sentit. Supòs que es presenten de manera testimonial, i per
afectar quantitats concretes, però nosaltres entenem que no
és procedent. Quant a la recollida d'olis usats, també es duen
a terme actuacions i també es proposa una baixa que
entenem que no es pot acceptar de cap manera, perquè es
tracten de fons finalistes a la Unió Europea.

El Grup Socialista presenta propostes relatives a
investigació d'energies alternatives que suposen donar de
baixa altres  partides, i per una qüestió de prioritats i pels
plantejaments que (...) la Conselleria, tampoc no creim que
sigui convenient. També incideixen en el tema de les
energies alternatives en el món rural, cosa que ja he dit
abans que està prevista. Quant a l'electrificació rural a
Eivissa i Formentera, he de dir que la partida 77001 preveu
actuacions en aquest sentit, però sol•liciten que es doni de
baixa una quantitat que està prevista per pagar la
corresponent anualitat per Cala Mondragó, que és un
compromís ineludible del Govern.

En matèria de residus sòlids, el Grup Mixt proposa
incrementar les transferències als consells insulars per
realitzar el Pla de residus. Açò és una proposta comuna a
tots els grups, incidir que el Govern destini transferències i
quantitats per la realització i execució del Pla de residus
sòlids i accions per mesures de reciclatge de residus, hem de
dir que el Pla director estableix que la gestió correspon als
consells insulars i per tant en cada cas s'han d'arbitrar les
mesures que siguin més factibles perquè es puguin dur a
terme accions puntuals. Concretament, amb el Consell
Insular de Mallorca hi ha un conveni que s'està complint.
Per altra banda, tampoc s'ha negat la possibilitat de
modificar el Pla director de residus sòlids i es puguin
preveure altres mesures en aquest sentit. El Grup Mixt
també proposa una esmena, on es carrega una sèria
d'actuacions de molts de programes, nosaltres tampoc no li
donarem suport. És una esmena triple que rebaixa en 260
milions el programa de presidència, en 218 el de turisme, i
nosaltres no creim que sigui procedent donar totes aquestes
baixes pels compliments dels objectius que s'han fixat cada
una de les conselleries afectades.
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Quant al programa d'artesania, hem de dir que les mesures
tendents a comentar la formació estan delimitades dins la
Direcció general de foment de l'ocupació, per altra banda també
(...) 10 milions, (...) quantitats importants determinades partides
afectaria sèriament als objectius de la Conselleria de Comerç i
Indústria quant al Pla de comerç i al Pla de reindustrialització.
Per tant, tampoc donarem suport a aquest tipus de propostes.

Pel que fa a la promoció comercial, a l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, la 3544, no li donarem suport,
perquè són actuacions que ja es fan per part de la Conselleria.

En el programa 7211, direcció i serveis generals de comerç
i indústria, es proposen transferències als consells insulars per
crear una finestreta única industrial a cada illa, creim que és un
tema interessant, però decrementar 30 milions la partida 74013
suposaria el tancament de l'empresa Foment industrial, i
nosaltres no estam disposats a assumir-ho.

En el programa 7241, promoció industrial i tecnològica, el
Grup Mixt proposa transferir a empreses privades 88 milions per
actuacions en matèria de medi ambient. Nosaltres consideram
que és una quantitat exagerada, són molts doblers. Per altra
banda, d'una forma més moderada, ja estan previstes actuacions
en aquest sentit. També proposen una baixa, una partida, que
nosaltres no consideram convenient, com és la partida destinada
a Ibatur. Dins aquest programa, el PSM presenta dues esmenes,
pel foment de la contractació per part dels ajuntaments de
persones majors i aturats de llarga duració. En aquest cas, quant
a la baixa, afecten una partida finalista de la Unió Europea, per
aquest motiu no li podem donar suport.

La darrera esmena proposa el foment de l'auto-ocupació
juvenil, hem de dir que la Direcció general del foment de
l'ocupació, adscrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda, és qui
du a terme aquest tipus de polítiques. Per tots aquests motius, i
pels que manifestarem al ple corresponent, no donarem suport a
cap de les esmenes que han presentat els diferents grups a
aquesta secció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Per a la votació d'aquest grup d'esmenes, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida demana que es votin per
separat les quatre esmenes al subprograma 4435 del Grup
Mixt. Tota la resta conjuntament, com s'ha fet fins ara.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè fa referència a les esmenes 3766, 3771, 3772 i
3773?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a la votació de les esmenes presentades a la
secció 20. Per començar posarem a votació les esmenes
números 3766, 3771, 3772 i 3773 del Grup Parlamentari
Mixt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, volen
aixecar el braç?

Repetim la votació. Senyores i senyors diputats que
votin a favor de les esmenes 3766, 3771, 3772 i 3773 del
Grup Parlamentari Mixt al programa 443500, volen aixecar
el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes 3766, 3771, 3772 i 3773
del Grup Parlamentari Mixt.
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Ara, passam a votar les següents esmenes: al programa
443400, esmena 3763 del Grup Parlamentari Mixt, 3279, 3725,
3724 i 3723 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, números
3471, 3516 i 3517 del Grup Parlamentari Socialista; al programa
443500, les esmenes 3726, 3727 i 3728 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, números 3475, 3520, 3518, 3521, 3515 i
3519 del Grup Parlamentari Socialista; al subprograma 621000,
esmenes 3730 i 3731 del Grup Parlamentari Nacionalista PSM,
números 3473 i 3474 del Grup Parlamentari Socialista; al
subprograma 621100, esmena 3544 del Grup Parlamentari
Socialista; al subprograma 721100, esmena 3732 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i esmena 3472 del Grup
Parlamentari Socialista; al subprograma 724100, esmena 3764
del Grup Parlamentari Mixt, 3722 i 3721 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les esmenes que acabam de
debatre.

Hem acabat la secció 20 i s'aixeca la sessió. Demà
començarem a les deu del matí.
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