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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per
tractar el debat de les seccions del Projecte de Llei de
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
al 1996, i a la darrera vàrem fer la Secció 20, és a dir que
començarem avui per la Secció 21. Abans d'entrar en el debat
deman a les Sres. i Srs. Diputats si hi ha substitucions. Si?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A la Secció 21 hi ha una esmena a la totalitat
que és l'esmena 3478 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la
seva defensa, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena la defensarem al
plenari, on es donaran tots els raonaments per tal d'assenyalar el
nostre desacord amb la política del Govern de la Comunitat
Autònoma en aquesta matèria.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Bé, per anunciar que votarem que no i en el plenari dels
pressuposts ja anunciarem quines són les raons que ens fan votar
contra aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de l'esmena a la
totalitat de la Secció 21 número 3478 del Grup Parlamentari
Socialista.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena? Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena a la totalitat que
acabam de debatre. A continuació agruparem totes les
esmenes als diferents subprogrames i són: al subprograma
121500, actuacions administratives relatives a casinos, jocs,
apostes i espectacles, esmena 3624 del Grup Parlamentari
Socialista. Al subprograma 124100, cooperació i relacions
amb les corporacions locals, esmenes 3307 i 3308 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, esmena
3479 del Grup Parlamentari Socialista i esmena 3733 del
Grup Nacionalista-PSM. Al subprograma 223100,
coordinació dels serveis de protecció civil, hi ha les
esmenes següents: 3309 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, 3734 del Grup Nacionalista-PSM
i 3481 i 3480 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 313100, centres assistencials, es manté
l'esmena 3483 del Grup Parlamentari Socialista. Al
subprograma 313200, educació i protecció de menors, es
mantenen les esmenes següents: 3310, 3320, 3311, 3312 i
3336 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3735 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
3485, 3510, 3482, 3484 i 3486 del Grup Parlamentari
Socialista. Al subprograma 323100, promoció i serveis a la
joventut, es mantenen les esmenes següents: 3314 i 3313 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
3736, 3737 i 3738 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
3487, 3489, 3490, 3623 i 3488 del Grup Parlamentari
Socialista.

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presenta el
nostre grup parlamentari van en el sentit, dues, la 3307 i
3308 a l'ampliació d'ajudes als ajuntaments per millorar la
infraestructura de la seguretat pública i afectar 3 milions per
al pla d'ajudes a ajuntaments per millorar la seguretat
pública que creiem que ha d'estar suficientment dotada a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Al programa següent, la 3309, és per a la promoció de
plans municipals d'emergència, bàsics pensam per al bon
funcionament del pla d'emergència i incrementar el nombre
d'ajuntaments que tenguin aquest pla, que en l'actualitat
només són quatre.
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A continuació vénen cinc esmenes, totes elles referides a
menors i serien a base d'augmentar les quantitats per millorar les
condicions de colAlaboració amb entitats colAlaboradores de
protecció de menors i afectació dels concerts amb entitats
colAlaboradores perquè aquestes activitats de protecció i
programes es desenvolupin com toca a Menorca, Eivissa i
Formentera.

I finalment, dues més esmenes, la 3313 i 3314, relatives a
promoure i millorar els programes referits al món de la joventut.
Moltes 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, en el conjunt d'esmenes a la Secció 21 hi figura
un augment de la dotació a la colAlaboració amb els ajuntaments
per a policies locals. A continuació, augmentar la transferència
als consells insulars per elaborar els plans insulars de protecció
civil. Segueix l'esmena 3735 que proposa augmentar la
transferència als consells insulars per colAlaborar amb les
polítiques de menors. La 3736 proposa colAlaborar amb el
Consell de la Joventut de les Illes Balear per a una campanya
d'informació entre la joventut sobre objecció de consciència, és
a dir, sobretot, als joves que encara no han estat cridats a quintes.
També es proposa augmentar la dotació al Consell de la Joventut
de les Illes Balears que des de fa uns anys està pràcticament
estancada, i proposam augmentar-la en 5 milions de pessetes
més. I, finalment, proposam augmentar la partida destinada a
oficines d'informació juvenil amb 5 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Dins aquests programes el Grup
Socialista ha presentat una sèrie d'esmenes, que podem agrupar
segons aquests programes. D'entrada assenyalar la importància
d'una baixa, no creu el Grup Socialista que sigui prioritari a les
nostres illes la implantació de noves modalitats de joc a Balears.
I a partir d'aquí remarcar aquesta baixa i la necessitat més
important de foment d'oficines d'informació juvenil,
concretament en aquest cas a l'illa de Formentera.

Dins tot el que fa referència a la protecció civil, assenyalar la
necessitat de millorar la dotació a policies locals, sobretot amb
inversions a ajuntaments amb més petit nombre d'habitants i, per
tant, també amb més dificultats per tirar endavant i executar
projectes d'inversió en aquest entorn. Plans insulars de protecció
civil i la seva transferència als consells insulars; plans municipals
de protecció civil i la seva transferència als ajuntaments serien
les esmenes d'aquest programa.

Dins tot el que fa referència a la política de menors, creiem
important assenyalar la necessitat de tirar endavant
programes d'educadors de carrer i la seva transferència als
ajuntaments; la necessitat de poder convenir amb l'Ibavi per
a la cessió de pisos per a atenció a menors amb dificultats
socials o en compliment de mesures, d'acord amb la Llei
4/92, és a dir que existeixin no només uns centres aïllats
sinó que la reinserció d'aquests alAlots es plantegi d'una
manera normalitzada i l'aportació o el convenir amb l'Ibavi
podria ajudar a què hi hagués aquest tipus d'instalAlacions,
sense que suposàs un cost massa elevat. Així i tot també
creiem que s'hauria d'accelerar la transferència de tot aquest
paquet de política de menors als consells insulars, amb
increment de partida perquè són molts els serveis que a les
illes menors no existeixen en relació a la política de menors,
i que, per tant, qualsevol projecte de transferències que es
preveuen que es tirin endavant en els propers temps sí que
convendria que s'establissin les necessitats d'infraestructura
que les illes menors tenen quant a aquest tipus
d'instalAlacions. Millorar les condicions de colAlaboració
amb les entitats colAlaboradores de protecció de menors i el
que assenyalàvem abans, la creació de centres d'atenció a la
infància i a l'adolescència, tant transferits al Consell Insular
d'Eivissa com al Consell Insular de Menorca. I, en darrer
lloc, dins aquest programa, la transferència als consells
insulars per poder realitzar activitats de protecció i atenció
a la infància i a l'adolescència.

Dins el tema de joventut, dins el programa de joventut i
d'instalAlacions lligades al desenvolupament de
l'associacionisme juvenil i també amb activitats d'esbarjo,
una de les qüestions pendents que existeixen per part del
Govern és la reforma i condicionament d'Es Torretó.
Coneixem la finca i la compra que va realitzar en el seu
moment el Govern, no ha anat acompanyada del nivell
d'inversions necessàries com perquè pugui ser utilitzada al
cent per cent de rendiment respecte a l'alberg o poder ser un
lloc d'acampada de joves. Així i tot també seria necessari
l'acondicionament de les instalAlacions, com el campament
de Cala Jondal a Eivissa, les instalAlacions juvenils a
Menorca, la creació d'un alberg juvenil a Formentera, pel
que seria necessari l'adquisició dels terrenys adequats per
poder establir les instalAlacions necessàries i millorar tot el
que són els convenis amb els ajuntaments per a oficines
d'informació juvenil, perquè la política del Govern en aquest
camp es limita a molt poques ajudes respecte als
ajuntaments que estan tirant endavant oficines d'informació
juvenil, en alguns casos es paga personal, en alguns casos
no es paga cap tipus ni de personal ni d'instalAlacions, i
només hi ha el suport respecte a material d'informació i de
formació del personal contractat pels diferents ajuntaments.
És a dir que, per tant, creiem que s'hauria d'augmentar
aquesta partida i millorar tot el que són les activitats o les
ajudes que el Govern pot fer als ajuntaments per potenciar
aquestes oficines d'informació juvenil. Gràcies.ç
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré per l'esmena 3485
anunciant que el nostre grup parlamentari accepta aquesta
esmena, la qual fa referència a convenis amb l'Ibavi per a cessió
de pisos per a atenció de menors amb dificultats socials, ja que
en aquests moments, de fet, aquests convenis ja existeixen, s'està
fent i bé, si amb aquesta esmena es pot millorar aquesta actuació,
doncs benvinguda sigui.

Per altra banda, intentaré fixar la postura respecte de la resta,
ho faré d'una manera molt breu i no voldria deixar-me'n alguna;
generalitzaré per grups, per una part es parla de l'oficina
d'informació juvenil a Formentera i vull dir que aquesta oficina
ja existeix, aquesta oficina es va arribar a un conveni per part de
la conselleria amb l'ajuntament per obrir-la i es va fer la dotació
corresponent de partida; en aquests moments no sé si està en
funcionament però no cal dir que hi ha la voluntat de la
conselleria de seguir colAlaborant perquè aquesta oficina pugui
funcionar.

Després, hi ha una altra esmena que fa referència a les ajudes
als ajuntaments per a més seguretat pública, ajudes per a policies
locals; bé, vull dir que la conselleria en aquest any, l'any 1996 fa
un esforç pressupostari important passant de 10 milions a 18
milions de pessetes en relació amb l'anterior exercici; no sabem,
tal vegada no és suficient la quantitat i no és, fins i tot, el que el
Govern voldria poder-hi dedicar, però, per descomptat que és un
augment, crec, bastant important, i no s'ha d'oblidar que la
seguretat pública, la seguretat ciutadana no és només
competència dels ajuntaments, sinó que crec que l'Administració
central hi té molt a dir en aquesta matèria.

Després hi ha una esmena, la qual és d'afectació en inversions
de béns i materials, però vol fer una afectació diguem per illes,
de 15 milions de pessetes. Bé, nosaltres sempre hem pensat i des
del Govern també es pensa d'aquesta manera, que creiem que és
millor no fer afectacions concretes amb xifres que vagin
destinades a una illa, perquè d'aquesta manera es poden presentar
projectes, tal vegada que siguin superior a les quantitats que
s'afectarien en aquests pressuposts i que tenguessin dificultats de
realització; d'aquesta manera la partida queda oberta i pot ser
possible que un any, doncs a una illa s'hagi de fer una inversió
més grossa i a l'altra no se n'hagi de fer tanta, però que almenys
es puguin acabar els projectes que siguin necessaris.

Després altres que fan plans de protecció d'emergència,
protecció civil; bé, perquè es passin als consells i als
ajuntaments, vull dir que l'Estatut d'Autonomia i la pròpia
Llei estatal 2/85 deixa molt clar de qui és la competència, a
qui estan assignades aquestes competències, en tot cas
hauríem de començar per canviar l'Estatut d'Autonomia i la
llei abans de poder fer aquestes cessions als propis consells
insulars.

Programa d'educació de carrers, bé, l'educació de carrer
tots ho sabem, és una competència que està lligada més a
prop a les entitats que estan més a prop dels ciutadans, com
puguin ser els ajuntaments, poden ser els propis consells;
que el propi Ministeri d'Assumptes Socials colAlabora amb
algunes entitats, concretament nosaltres coneixem aquí a
l'illa de Mallorca, que n'hi ha una que té una colAlaboració
bastant important; per tant, crec que és competència
d'aquestes administracions dur endavant tota aquesta tasca.

Després hi ha una esmena que fa referència a transferir
l'adopció i protecció de menors als consells insulars. Bé,
aquí hem de dir que ni estam d'acord ni amb desacord, o
sigui tant des del nostre grup com des del Govern pensam
que si arriba el moment que es du endavant aquesta
transferència benvinguda sigui, però no cal dir que no és via
pressuposts com s'ha de fer una transferència als consells
insulars, tots sabem quin és el mecanisme adequat per
traspassar les competències als consells insulars i esperam
que així es faci el dia que s'hagi de fer.

Després hi una altra vegada esmenes que fan referència
a afectacions de tants per cents a programes i activitats
concertades, precisament fixen un tant per cent per a l'illa
d'Eivissa, un tant per cent per a l'illa de Menorca, un tant per
cent per a l'illa de Formentera; bé, incidim en el mateix que
havíem dit abans, nosaltres som partidaris que sí que es
facin actuacions a totes aquestes illes i que es facin les més
possibles, però sense fixar un límit màxim perquè crec que
aquest límit màxim ens podria limitar.

Després n'hi ha una que fa referència a campanya
d'objecció de consciència. Bé, dir que aquest tema és una
competència totalment de l'Administració central, no
obstant, des de la Direcció General de la Joventut, quan hi
ha problemes d'aquest tipus, sempre hi ha hagut una cura
molt especial per intentar informar, ajudar i colAlaborar, no
només amb els objectors de consciència, sinó també amb els
que volen fer el servei militar, és a dir que no es fa cap
distinció ni cap discriminació ni per als uns ni per als altres,
sinó que s'ajuden per igual.

Després hi ha una altra esmena que fa referència a
oficines d'informació juvenil a través dels consells insulars.
Des de fa molt de temps i dins la política que seguim, hi ha
aquestes oficines d'informació juvenil que es duen a través
dels ajuntaments, amb la colAlaboració que hi ha establerta
mitjançant convenis, que els ajuntaments hi posen el
muntatge de les oficines i el personal, la majoria de
vegades, i després la conselleria de la Joventut hi posa els
altres elements, les colAlaboracions que siguin necessàries.
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Una altra que fa referència a Es Torretó. Aquí vull dir que
nosaltres tenim un informe de la conselleria de la Joventut que
diu que dins els informes tècnics avaluats pels distints
departaments de la CAIB referents a la millora i condicionament
de la finca d'Es Torretó per tal que es pugui utilitzar com a
instalAlació juvenil i sobretot l'impacte ambiental i ecològic que
causaria una afluència constant de vehicles i persones, ja que l'ús
com a instalAlació juvenil no seria aconsellable, per tant pensen,
des de la conselleria, vists aquests informes, que és millor fer la
inversió a un altre indret, perquè atesos els informes que els han
fet, no aconsellen utilitzar Es Torretó com aquest tipus
d'instalAlació.

Creació d'un alberg juvenil a l'illa de Formentera. Aquí es fa
referència a adquisició de patrimoni per poder crear aquest
alberg a l'illa de Formentera, bé, la llei marca que tot el que
pugui ser patrimoni de la Comunitat Autònoma, la secció
competent per adquirir-lo és Presidència, no obstant això, vull dir
que des de la Conselleria, des de fa ja un any o dos, es fan
gestions i esforços per tal de poder elaborar un projecte i dur-lo
endavant a l'illa de Formentera, esperam i tots desitjam que això
sigui una realitat i que els ciutadans i els habitants de l'illa de
Formentera també puguin tenir una instalAlació d'aquest tipus
com tenen la resta de les Illes.

Tal vegada n'he deixada alguna, però en general he contestat
més o manco a totes les esmenes, als blocs a què feien
referència, i anuncio que, excepte la que he dit anteriorment que
votarem a favor, a la resta votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes que
acabam de debatre, és a dir, totes les esmenes als diferents
subprogrames de la secció 21. En primer lloc, començarem per
votar l'esmena ..., perdó?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

El Grup Popular ens ha dit que donava suport a una esmena,
supòs que es votarà separadament.

EL SR. PRESIDENT:

És el que anava a dir. Començarem per la votació de l'esmena
3485, del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3485, del Grup Parlamentari Socialista, al subprograma 313200,
aixequin el braç.

Gràcies. Queda aprovada per unanimitat.

A continuació, passarem a la votació de les esmenes 3624,
del Grup Parlamentari Socialista; 3307 i 3308 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears; 3479,
del Grup Parlamentari Socialista; 3733 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; 3309, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears; 3734,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; 3481 i 3480, del
Grup Parlamentari Socialista; 3483, del Grup Parlamentari
Socialista; 3310, 3320, 3311, 3312 i 3336 del Grup
Parlamentari Socialista; 3735, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; 3510, 3482, 3484 i 3486 del Grup
Parlamentari Socialista; 3314 i 3313 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears; 3736, 3737 i 3738, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; 3487, 3489, 3490,
3623 i 3488, del Grup Parlamentari Socialista. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes que acabam d'enumerar, 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:

Gràcies, Sr. Lletrat, queden rebutjades les esmenes que
acabam de votar i de debatre.

Passarem a la secció 31, Serveis comuns, despeses
diverses. S'hi manté una esmena a la totalitat, la 3537, del
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la, té la paraula
el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Ja que es tracta d'una esmena a la
totalitat, com ve essent habitual en aquesta comissió, la
donam per defensada reservant la nostra argumentació per
al debat en plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Passarem a votació l'esmena a la totalitat a la secció 31,
del Grup Parlamentari Socialista, esmena 3537. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
esmena, 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:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 3537.

Passarem al subprograma 126900, Serveis comuns i generals,
on es manté l'esmena 3523 del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, per un import de 50
milions de pessetes, pretén l'afectació d'aquesta quantitat per a la
creació de l'agència pública d'ocupació de la Comunitat
Autònoma. És una postura que hem mantengut ja al nostre grup
en unes altres ocasions en aquest parlament, i es tracta d'aprofitar
o de fer possible la realitat de la legislació que va llevar a
l'Institut Nacional d'Ocupació l'exclusiva, el monopoli de les
colAlocacions, donant la possibilitat a ens públics i privats de
crear agències d'ocupació, sempre que no tenguessin finalitat de
lucre. Això era una clara convocatòria, especialment a ens
públics com les comunitats autònomes i fins i tot els
ajuntaments, que alguns d'ells han respost a aquest repte, de
contribuir de manera decisiva a la generació d'ocupació
mitjançant la institució d'agències públiques d'ocupació.
Nosaltres pensam que la Comunitat Autònoma ha d'agafar aquest
repte, l'ha de fer seu i més en vespres que la Comunitat rebi
transferències importants en matèria de treball, de
desenvolupament de legislació laboral, de seguretat, etc.

Nosaltres concebem una gran conselleria de treball i
ocupació, dins la qual també s'hi hauria d'incardinar una agència
pública d'ocupació, i aquesta és la nostra proposta, crec que això
definiria una vocació important, atesa l'específica problemàtica
de les nostres illes, especialment pel que fa a la qüestió de
l'estacionalitat que requereix una dedicació intensa i important
de diners i esforços públics per combatre la tara de la
desocupació, la tara de l'atur. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No creo que sea el
momento de entrar en debate sobre cuestiones de empleo ni
tampoco entrar en el detalle de la cuestión de lo que aquí se
solicita porque es un tema de interés suficiente para el
Gobierno, para los empresarios y para los sindicatos, pero
nosotros nos reservamos, votaremos en contra de la
enmienda, pero nos reservamos el estudio en detalle para
ver si a través de los servicios integrados de empleo que es
una de las posibilidades, previo convenio con el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, con el Inem, que cada vez
tiene menos competencias, esa es la verdad, se limita
prácticamente a hacer de intermediario para el pago de las
prestaciones de desempleo, y del contacto con los agentes
sociales que antes citaba, si de mutuo acuerdo y con esa
participación, no exclusivamente del Gobierno, sino de los
agentes sociales también, se puede llegar a la creación de
esos servicios integrados de empleo. Dejamos, por tanto, la
puerta abierta al pleno, donde seguramente por la vía de una
transacción o por la vía de un acuerdo de los grupos
políticos, si es que lo consideramos pertinente, podamos, en
su momento, que el Gobierno, hechos los contactos a los
que he hecho referencia, pudiese tener alguna iniciativa.

No pensamos, en principio, que el Gobierno, de forma
exclusiva, deba intervenir en estos aspectos, sino que, como
antes decía, con los agentes sociales, con los interlocutores
sociales que debieran participar de otra manera en esos
servicios. Es un poco, como ven, una idea que ya se ha
implantado en otras comunidades, pero, seguramente, por la
experiencia que conozco, ha sido más a través de la
Federación de municipios y provincias, Federación
Española de Municipios y Provincias, con ayuntamientos,
especialmente ayuntamientos de una cierta entidad, bien sea
por la población, bien por la industria o por el número de
empleados que tenían en su municipio. Dejamos, por tanto,
la puerta abierta a esa posibilidad, pero en principio
votamos en contra. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo vull agrair al Sr. Jaén el
capteniment i les seves paraules, de totes maneres, nosaltres
mantendrem l'esmena en el seu esperit, perquè entenem que
coincidint amb la filosofia del que ell ha dit, que una
agència d'ocupació ha d'estar naturalment participada pels
agents socials, de manera molt especial pels sindicats i
també pels empresaris, però nosaltres entenem que la
Comunitat Autònoma no pot renunciar, no ha de renunciar
a dur la iniciativa de convocatòries, la iniciativa d'impuls
d'aquesta agència d'ocupació, i en aquest sentit i esperant de
la sensibilitat de la majoria alguna oferta transaccional
acceptable, mantenem la nostra esmena per a votació.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més debat, passarem a la
votació de l'esmena del Grup Parlamentari Socialista, 3523, al
subprograma 126900.

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.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 3523.

A la secció 32, Ens territorials, no s'hi mantenen esmenes. A
la secció 34, Deute públic, no s'hi han presentat esmenes. A la
secció 36, Serveis comuns, despeses de personal, s'hi manté
l'esmena a la totalitat 3538, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té la paraula per defensar-la.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Seguint la tònica dels altres debats de
totalitat, mantenim l'esmena i reservam l'argumentació per al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a votació l'emesna 3538,
esmena a la totalitat a la secció 36, del Grup Parlamentari
Socialista.

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.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda, per tant, rebutjada l'esmena 3538.

A la secció 40, Consell Consultiu de les Illes Balears, no s'hi
han presentat esmenes. A la secció 71, Organisme autònom
Institut d'Estudis Baleàrics, no s'hi han presentat esmenes. A la
secció 72, Organisme autònom Junta d'Aigües, s'hi mantenen les
esmenes següents: a la totalitat, esmena 3445, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Donam per defensada
l'esmena, mantenim l'argumentació per a la seva defensa en
plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a votació l'esmena a la totalitat de la
secció 72, 3445 del Grup Parlamentari Socialista.

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?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 3445.

Al subprograma 441000, sanejament d'aigües, s'hi
mantenen les esmenes següents: 3765, del Grup
Parlamentari Mixt; 3739, 3740 i 3742, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; 3626, 3627, 3449, 3451,
3447, 3448 i 3450, del Grup Parlamentari Socialista.

Al subprograma 441100, proveïment d'aigües, s'hi
mantenen les esmenes següents: 3741, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; 3455, 3461, 3462 i 3452
del Grup Parlamentari Socialista.

Al subprograma 512000, infraestructures hidràuliques,
s'hi mantenen les esmenes següents: 3625, 3454, 3456,
3457, 3458, 3463, 3460, 3459 i 3453 del Grup Parlamentari
Socialista.

Per començar el debat, té la paraula la diputada Maria
Antònia Munar, per defensar l'esmena 3765 del Grup
Parlamentari Mixt.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
tema de l'aigua és un dels problemes més importants d'avui
per avui de la nostra illa de Mallorca, i també a Menorca i
Eivissa. Incrementar les inversions reals en depuració i
transvasament d'aigües és la finalitat d'aquesta esmena, que
pretén que hi hagi una depuració terciària i que també hi
hagi una utilització de les aigües depurades. D'aquí aquesta
proposta d'una inversió de 365 milions de pessetes, quantitat
poc significativa si tenim en compte el pressupost global i
la importància del tema de l'aigua avui per avui a la nostra
illa.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, a la secció de la Junta d'Aigües presentam
esmenes referides al foment del reguiu i infiltracions en aqüífers
d'aigua de depuració terciària. En aquests moments, a pesar que
en els darrers dies ha plogut, les Illes Balears són deficitàries en
aigua i és una paradoxa, però sobra aigua depurada, mal
depurada, per tant es tracta d'iniciar les actuacions en matèria de
depuració terciària i reutilització d'aquesta aigua.

També, un dels problemes de l'excessiu consum d'aigua que
tenim, és el tema dels comptadors colAlectius. Segurament, si
cada domicili pagàs exclusivament l'aigua que consumeix, es
reduirien dràsticament els consums. Per tant, es tracta
d'incentivar la substitució de comptadors d'aigua colAlectius per
comptadors individuals. 

També proposam, dins un altre programa, augmentar la
partida destinada a depuració terciària d'aigües residuals, una
quantitat important: 500 milions de pessetes.

Un dels altres problemes que també tenen els municipis és la
pèrdua d'aigua per les xarxes de distribució d'aigua potable. En
algun municipi, en aquest moment, es perd el 70% de l'aigua que
es distribueix per les xarxes de distribució, proposam una
actuació de 100 milions de pessetes per ajudar als ajuntaments a
restaurar les xarxes de distribució d'aigua potable.

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa al programa 4410, les
nostres esmenes 3627, 3449, defensen la construcció de dues
depuradores que hem detectat que són necessàries, compromeses
i que encara no estan en marxa, en concret al port de Sant Miquel
i a Maó, Es Castell.

L'esmena 3451 insisteix en una cosa ja exposada ara mateix
per altres portaveus, en la necessitat que l'Ibasan realitzi un
programa ambiciós en relació a la depuració terciària, per a
nosaltres, així ja ho vàrem dir en el debat en plenari, resulta
lamentable que l'Ibasan es proposi endegar el programa de
depuració terciària d'aigües, només quan la demanda social
així ho requereixi i quan hi hagi disponibilitats
pressupostàries, que és dilatar la qüestió ad calendas grecas
quan, segons el nostre judici, és una de les qüestions més
importants que ha de fer l'Institut Balear de Sanejament amb
caràcter absolutament prioritari.

L'esmena 3447 defensa les transferències de sanejament
als ajuntaments intentant obviar aquest alambinat i
complicat procés d'indemnitzacions, de cobraments, de
retorns que l'Ibasan té posat en marxa, introduint un element
de burocratització i irracionalitat dins la gestió de les
depuradores que nosaltres trobam absolutament
inconvenient; és una esmena clàssica i ja reiterada.

L'esmena 3448 defensa en lògica coherència amb
l'anterior, passar a les corporacions locals les partides
pressupostades per 2.700 milions de pessetes per
indemnitzacions per obres i instalAlacions, passar-les
directament als ajuntaments. 

L'esmena 3450 va en el mateix sentit, de transferència de
les subvencions, no ja de les indemnitzacions, sinó de les
subvencions per funcionament corrent.

En relació al programa 4411, les esmenes 3455, 3461,
3462 reclamen per part de la Junta d'Aigües que s'escometin
unes obres de drenatge d'aigües pluvials a l'entrada del
municipi per carretera a Sant Joan, el proveïment d'aigua
per a consum a Ciutadella i el proveïment d'aigua per a
consum a Es Castell a Menorca, que són deficiències que el
nostre grup ha trobat, en concret a l'illa de Mallorca i
Menorca.

L'esmena 3452 defensa, és una esmena de contengut
important, una esmena política, que defensa la transferència
del programa de proveïment d'aigua als consells insulars.
Nosaltres pensam, efectivament, que la dispersió que
existeix en aquests moments en relació a les obres de
proveïment d'aigua que lògicament són originàriament
competència municipal, a la qual se superposen després les
ajudes que el Pla d'obres i serveis que els consells insulars
fan als ajuntaments i, a més, les obres que fa la Junta
d'Aigües independentment de l'existència encara de
competències de l'Estat, fa que les obres de proveïment
d'aigua a les poblacions siguin tremendament complicades
i hi hagi una superposició competencial de distintes
administracions que introdueixen factors d'irracionalitat.
Nosaltres defensam que els consells insulars haurien de ser
els organismes canalitzadors de totes aquestes ajudes
especialment de les de la Comunitat Autònoma i demanam,
en conseqüència, la transferència del programa de
proveïment d'aigües als consells insulars.
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Pel que fa al programa 5120, l'esmena 3625 demana una
partida simbòlica o, simplement, per cridar l'atenció de la
necessitat de posar en marxa la reparació i conservació de
torrents a l'illa de Formentera.

L'esmena 3454, coincident amb algunes ja defensades tant pel
Grup Parlamentari Mixt com pel Grup Nacionalista-PSM,
demana la restauració de xarxes de distribució d'aigua potable,
que és probablement una de les fonts de malbaratament d'aigua
importants que té la nostra Comunitat Autònoma; xarxes
avariades, xarxes velles i xarxes que no estan rebent l'atenció que
mereixen.

Una altra mesura, l'esmena 3456, per controlar i per tenir un
millor coneixement de l'estat dels nostres recursos hídrics és
l'existència, la posada en marxa que nosaltres demanam
mitjançant aquesta esmena, d'un registre públic de concessions
d'aigua, cosa que, incomprensiblement, fins ara no s'ha posat en
marxa.

Així mateix, l'esmena 3457, en coherència amb l'anterior,
reclama un inventari i actualització d'aquest inventari dels
recursos hidràulics.

L'esmena 3458, dins el mateix esperit, és una esmena que
reclama de la Junta d'Aigües un programa concret per a
instalAlació de comptadors d'aigüa als pous autoritzats.

50 milions de pessetes proposa l'esmena 3463 per fer una
campanya d'estalvi d'aigua, atès que aquest tipus de campanya
han demostrat la seva eficàcia en la mesura que tendeixen a una
sensibilització ciutadana que produeix sensibles estalvis en
aigua.

L'esmena 3460, referida també al subprograma 512000,
reclama l'ajuda per a la creació de la infraestructura hidràulica
per a les aigües pluvials a la ciutat d'Eivissa.

L'esmena 3459, en coherència amb una esmena anterior,
lògicament reclama l'exigència del traspàs del subprograma
d'infraestructura hidràulica als consells insulars, l'argumentació
de la qual està en coherència amb una anterior i es dóna per
defensada amb aquesta mateixa argumentació.

Una esmena important, la 3453. Aquesta esmena demana la
introducció de noves tecnologies al reguiu de baix consum
d'aigua. Crec que és especialment important, el camp és un gran
consumidor d'aigua, no entrarem en el debat de les
responsabilitats relatives d'un a un altre sector dins el consum
d'aigua, però és indubtable que és un gran consumidor d'aigua,
i és, probablement, allà on cal fer un esforç perquè la rendibilitat
d'aquest esforç en tecnologies de baix consum d'aigua produirien
un més ràpid i més evident i més notable disminució del consum
d'aigua, sense massa efectes; és a dir, la rendibilitat social en
termes d'estalvi d'aigua de la inversió en tecnologies de baix
consum d'aigua al camp és molt més gran que qualsevol inversió
en altres programes o projectes que intentin estalviar aigües. En
conseqüència, nosaltres demanam per a la introducció de noves
tecnologies en el reguiu de baix consum d'aigua la dotació de 15
milions de pessetes, una esmena modesta, possible, que podria
perfectament ser assumida, com totes les altres, per la majoria.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, el tema de
l'aigua també entenem que és un tema molt important i
moltes vegades també complicat, però de cap manera
consideram que la política que du en Govern en aquesta
matèria sigui ineficaç i sigui inoportuna, sinó tot el contrari,
i així ho defensarem.

Les esmenes que presenten els diferents grups
qüestionen bàsicament dos aspectes a nivell general, i són:
primer, les prioritats que es fixa el Govern, ja és una qüestió
debatuda en altres seccions, el tema de les limitacions
pressupostàries i quines prioritats són les que s'han d'atendre
primer i s'han de deixar per a després per a posteriors
actuacions; i per altra banda, també es qüestionen
bàsicament els mecanismes o les fórmules que s'empren per
dur endavant les diferents polítiques en matèria de
sanejament i abastament d'aigua, que nosaltres també
consideram que les fórmules que adopta el Govern són
adequades.

En matèria de sanejament, com tots saben, i és un tema
que ja s'ha debatut moltes altres vegades, ve regulat pel
Decret 51 i 25 de l'any 92, que regulen el cànon de
sanejament i es fixa tot el sistema i tot el règim de
colAlaboració amb els ajuntaments, tant per a la construcció
com per al manteniment i funcionament de les depuradores,
i en aquest sentit creiem que són fórmules adequades i
nosaltres no els donarem suport en aquest sentit.

L'esmena que presenta el Grup Mixt proposa
incrementar la dotació per a inversions, però proposa, a la
vegada, que la baixa provengui de la secció de carreteres,
amb la qual cosa nosaltres no hi estam d'acord perquè
donam per bona la distribució que ha fet el Govern en
aquestes matèries.

Les esmenes que presenta el PSM sobre incentivar la
substitució de comptadors d'aigua colAlectius per
individuals, entenem que és una competència municipal i
donades les restriccions pressupostàries que té el Govern no
pot afrontar i entenem que ha d'assumir aquesta funció el
municipi corresponent.
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Quant a la depuració terciària, és un aspecte que es contempla
en els diferents programes que es duguin a terme i en funció de
les necessitats i de les prioritats que es fixin en cada cas concret.

Les esmenes que presenta el Grup Socialista, també van en
aquest sentit. En matèria de depuració terciària li serveix el
mateix argument que he emprat fins ara. Altres esmenes fan
referència a construcció de depuradores en concret i, en aquest
cas també, en funció de la regulació que estableix el sistema del
cànon d'aigua també es duran a terme quan sigui procedent. I
sobre la transferència d'aquestes matèries als consells insulars o
als ajuntaments ja he dit al començament que nosaltres no
qüestionam la fórmula que ha adoptat el Govern per gestionar
tota la política de sanejament i, per tant, tampoc els donarem
suport.

En matèria d'abastament, l'esmena que proposa el PSM sobre
establir convenis amb els ajuntaments per a la restauració de
xarxes de distribució d'aigua potable, entenem que és una
competència municipal la distribució o abastament en baixa i és
una competència que li fixa com a mínima la legislació local. Per
tant, tampoc li donarem suport.

Les esmenes que presenta el Grup Socialista al programa
4411 es refereixen al drenatge d'aigües pluvials a l'entrada del
municipi de la carretera de Sant Joan en concret, que també açò
entenem que és una competència municipal, però en qualsevol
cas la Comunitat Autònoma colAlabora a través dels consells
insulars amb les actuacions municipals a través del Pla d'obres i
serveis, amb la dotació anual que es fa a aquest efecte. Les altres
esmenes es refereixen a actuacions de proveïment d'aigua a
Ciutadella i a Es Castell i amb açò també empraré els mateixos
arguments que he emprat fins ara quant que és una competència
municipal la distribució d'aigua en baixa i, per tant, no li
donarem suport tampoc. A més, en el cas de Ciutadella ja hi ha
en marxa un consorci per a aquest assumpte i el mateix pot fer
l'Ajuntament d'Es Castell si així ho creu convenient.

D'altra banda, també proposen la transferència de tot el
programa d'abastament d'aigües als consells insulars, però, com
ja he dit, nosaltres entenem que la fórmula que adopta el Govern
és adequada i, per tant, no consideram que hagi de ser
modificada en aquest moment.

En matèria d'infraestructura hidràulica, l'esmena 3625
proposa la reparació i conservació de torrents de Formentera, i
açò és un programa que té la conselleria, que està obert i que en
funció de les necessitats i de les prioritats que es fixin
s'escometrà.

L'esmena 3454 va en el sentit de restauració de xarxes
distribuïdores d'aigua potable que, com hem dit amb altres
esmenes, entenem que és una competència municipal que també
fixa la legislació local com a mínims per als ajuntaments.

Hi ha dues esmenes que fan referència, una a registre públic
de concessions i una altra a inventari i actualització de
recursos hidràulics. En aquest sentit, dir que des de què el
Govern té la competència en aquesta matèria, a través de la
Junta d'Aigües s'està fent aquest registre i aquestes
actuacions, i que pels períodes anteriors a l'entrada en vigor
d'aquesta competència s'està gestionant amb el Moptma
perquè es faci efectiu aquest registre i aquest control que
proposen.

L'esmena 3458, sobre l'establiment de comptadors
d'aigua als pous, és un tema que han d'afrontar els titulars
dels aprofitaments i, en aquest sentit, la Junta d'Aigües,
també des de què té la competència, està imposant amb les
concessions que es fixin també els comptadors d'aigua als
pous.

Quant a campanyes per a estalvi d'aigua dir que també
està previst en el programa de la conselleria, en qualsevol
cas, en aquest cas, a l'esmena 3463 proposen una baixa que
nosaltres, pels motius que ja hem dit en moltes ocasions,
consideram inadequada perquè suposa disminuir la
transferència a l'empresa pública corresponent del Govern.

L'esmena 3460, de creació d'infraestructura hidràulica
d'aigües pluvials a Eivissa, dir que tampoc no li donarem
suport perquè és un tema que està previst d'incloure en el
programa de millora i condicionament de torrents que la
Junta d'Aigües està duent a terme en colAlaboració amb el
Ministeri.

I, finalment, també proposen en aquest cas la
transferència de les actuacions en infraestructura hidràulica
al consell insular, que també, com hem dit en altres
qüestions i en altres programes, consideram que la fórmula
que adopta el Govern és adequada i no creiem convenient
que açò és dugui a terme d'aquesta manera que proposen en
aquesta esmena.

Per tant, a tota la secció no donarem suport a cap de les
esmenes que s'hi han presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les
esmenes presentades als diferents subprogrames de la secció
72 i que són les següents: al subprograma 441000, esmena
3765 del Grup Mixt, 3739, 3740 i 3742 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 3626, 3627, 3449, 3451,
3447, 3448 i 3450 del Grup Parlamentari Socialista; al
subprograma 441100, Abastament d'aigües, esmena 3741
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, esmenes 3455,
3461, 3462 i 3452 del Grup Parlamentari Socialista; i al
subprograma 512000, Infraestructures hidràuliques,
esmenes 3625, 3454, 3456, 3457, 3458, 3463, 3460, 3459 i
3453.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, 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:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades, per tant, les esmenes que acabam
de sotmetre a votació.

A la secció 74, Organisme autònom Servei Balear de Salut,
s'hi manté, al subprograma 412100, Assistència hospitalària hi ha
l'esmena 3466 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva
defensa, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena queda defensada en els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau?

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, per anunciar que votarem en contra i en el Ple ja donarem
quins són els motius pels quals hi votam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a votació l'esmena a la secció 74, al
subprograma 412100, número 3466 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:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda, per tant, rebutjada l'esmena 3466. Arribats
a aquest punt, aixecam la sessió, continuarem d'aquí a un quart
d'hora. Recomençarem una altra sessió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tractar el debat dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per al 1996. Abans de començar el debat, deman si hi ha
substitucions?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.
 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començarem amb el debat i correspon
entrar en el debat de les esmenes presentades a les empreses
públiques i són totes esmenes a la totalitat de cada una
d'elles i, vist com s'ha desenvolupat el debat de la Comissió,
demanaria si estan d'acord en què féssim el debat conjunt?
D'acord, Sr. Quetglas? Gràcies. Doncs, anam a debatre les
esmenes a la totalitat a les empreses públiques, que són: a
l'Ibavi, número 3524 del Grup Parlamentari Socialista; a
Ficobalsa, número 3525 del Grup Parlamentari Socialista;
a Gesma, 3526 del Grup Parlamentari Socialista; a Ibasan,
3527 del Grup Parlamentari Socialista; a Sefobasa, 3583 del
Grup Parlamentari Socialista; a Semilla, 3584 del Grup
Parlamentari Socialista. Totes són esmenes a la totalitat de
cada un dels pressuposts d'aquestes empreses públiques; Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Tractant-se d'esmenes a la
totalitat les don per defensades, reservant el debat
argumental per al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra de
totes les esmenes i també ampliarem els arguments en el
plenari. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedirem, acabat el debat, a la votació de les
esmenes a la totalitat a les empreses públiques següents: a Ibavi,
número 3524, Grup Parlamentari Socialista; a Ficobalsa, 3525
del Grup Parlamentari Socialista; a Gesma, 3526 del Grup
Parlamentari Socialista; a Ibasan, 3527 del Grup Parlamentari
Socialista; a Sefobasa, número 3583 del Grup Parlamentari
Socialista; i a Semilla, número 3584 del Grup Parlamentari
Socialista, totes elles esmenes a la totalitat dels pressuposts
d'aquestes empreses públiques.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra de les
esmenes? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes que s'acaben de
votar.

Finalment, per favor, demanaria als Diputats, ara que anam
a entrar a les votacions de les seccions separadament que, per
favor, pel momentet que ens queda prestem atenció, de manera
que ho puguem fer amb la major agilitat possible.

Entrarem a la votació de totes i cadascuna de les seccions del
Projecte de llei de pressuposts, així com dels pressuposts de les
empreses públiques.

Votació de la Secció 02, Parlament de les Illes Balears.

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

Queda aprovada per unanimitat.

Secció 03, Sindicatura de Comptes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la Secció 03,
Sindicatura de Comptes, volen aixecar el braç? Repetirem la
votació de la Secció 03, Sindicatura de Comptes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels pressuposts
de la Secció 03, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovada la Secció 03.

Secció 04, Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de la Secció 04, Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.

Secció 11, Presidència del Govern.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
Secció 11, Presidència del Govern balear?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de la Secció 11.

Secció 12, Conselleria de Turisme.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 12, Conselleria
de Turisme.

Secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 13.

Secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la Secció 15, Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels pressuposts
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, Secció 15?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 15.

Secció 16, Conselleria de la Funció Pública.

Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 16.

Secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social.

Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

Gràcies. Queden aprovats els pressuposts de la Secció 18.

Secció 20, Conselleria de Comerç i Indústria.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 20.

Secció 21, Conselleria de Governació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 21.

Secció 31, Serveis comuns: despeses diverses.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 31.

Secció 32, Ens territorials.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 32.

Secció 34, Deute públic.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat, per favor?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Secció 34.

Secció 36, Serveis comuns: despeses de personal.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Repetirem. Secció 36, Serveis comuns: despeses de
personal.

Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de la Secció 36.

Secció 40, Consell Consultiu de les Illes Balears.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 40.

Secció 71, Organisme autònom Institut d'Estudis Baleàrics.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 71.

Secció 72, Organisme autònom Junta d'Aigües de Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 72.

Secció 74, Organisme autònom Servei Balear de Salut.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de la Secció 74.

Passarem a continuació a la votació dels pressuposts de
les empreses públiques.

Empresa A: Fires i Congressos de Balears, S.A.,
Ficobalsa.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'empresa pública
Fires i Congressos de Balears, S.A., Ficobalsa.

Empresa B: Institut Balear de Promoció del Turisme,
Ibatur.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de
Promoció del Turisme, Ibatur.

Empresa D: Centre Balears Europa.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts del Centre Balears Europa.

Empresa G: Associació General Agrària Mallorquina, S.A.,
Agama.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'empresa Associació
General Agrària Mallorquina, S.A., Agama.

Empresa P: Institut Balear de Disseny. Perdó, rectific,
Empresa H: Institut de Biologia Animal, S.A., Ibabsa.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut de Biologia
Animal, S.A., Ibabsa.

Empresa I: Serveis d'Aqüicultura Marina, S.A., Seamasa.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts dels Serveis
d'Aqüicultura Marina, S.A., Seamasa.

Empresa J: Serveis Forestals de Balears, Sefobasa.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts dels Serveis Forestals
de Balears, Sefobasa.

Empresa K: Serveis de Millora Agrària, S.A., Semilla.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts dels Serveis de Millora
Agrària, S.A., Semilla.

Empresa L: Institut Balear de la Vivenda, Ibavi.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de la
Vivenda, Ibavi.

Empresa N: Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca, SFM.

Empresa O: Foment Industrial Societat Anònima.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de Foment Industrial
Societat Anònima.

Empresa P: Institut Balear de Disseny.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de
Disseny.

Empresa Q: Institut Balear dels Serveis a la Joventut,
IBSJ.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear dels
Serveis a la Joventut.

Empresa R: Institut Balear de l'Aigua.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de
l'Aigua.

Empresa S: Institut Balear de Sanejament, Ibasan.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.



478 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / fascicle 4/ 13, 14 i 15 de desembre del 1995

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de
Sanejament, Ibasan.

Empresa T: Gestió Sanitària de Mallorca.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden aprovats els pressuposts de l'empresa
pública Gestió Sanitària de Mallorca.

Havent acabat el debat i les votacions de totes les seccions i
empreses públiques, queda dictaminat el Projecte de Llei de
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1996 i se'n procedirà a la seva remissió al
Molt Honorable Sr. President del Parlament perquè sigui inclòs
a l'Ordre del Dia de la sessió plenària en què s'hagi de debatre.

Es recorda als diferents grups parlamentaris que, d'acord amb
el que estableix l'article 120 del Reglament del Parlament, dins
les 48 hores següents a la data d'acabament d'aquest dictamen,
mitjançant escrit adreçat al Molt Honorable Sr. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensades i votats en comissió i no
incorporats al dictamen volguessin defensar-se en el Ple de la
Cambra.

Això no obstant, es fa constar que totes les esmenes
aprovades a l'Informe de Ponència que no haguessin estat
rebutjades com a conseqüència de la incorporació d'un vot
particular i no debatudes a la Comissió queden incorporades al
dictamen.

Arribats a aquest punt, tan sols em queda agrair la seva
paciència, la seva colAlaboració i que haguem pogut dur a terme
aquest dictamen dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d'una manera ordenada i
civilitzada.

Moltes gràcies a tots i s'aixeca la sessió.

(Aplaudiments).
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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