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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts per tal de debatre el Projecte de llei de pressuposts
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997.
Abans d'entrar en el debat deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Francesc
Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem amb la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació. S'hi ha presentat l'esmena a la totalitat 6623 del Grup
Parlamentari Socialista, per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, gràcies, Sr. President. Es reserven els arguments de
l'esmena a la totalitat per debatre al Ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6623 del Grup Parlamentari
Socialista, esmena a la totalitat de la secció 19.

Vots a favor?

Vots 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:

Queda rebutjada l'esmena 6623 del Grup Parlamentari
Socialista.

Al subprograma 315201, administracions de les
relacions laborals i condicions de treball, s'hi han presentat
les esmenes següents: la 6698 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la paraula per
defensar-la el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Això és senzillament
una subvenció, una ajuda a les centrals sindicals per tal que
puguin presentar i en definitiva aprovar els convenis, també
en català, de tal manera que es faciliti la seva publicació.
Des del moment que això és un requisit que se'ls exigeix i
que costa a les centres sindicals, no habituades en aquesta
tasca, una feina i un cost econòmic important. Pensam que
és bo estimular aquests tipus de funcions i que això sigui
vist, no tant com una càrrega difícilment sostenible sinó
com una cosa normalitzada i suportada per part de
l'Administració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Para adelantar que
vamos a votar en contra de esta enmienda, no ya porque
consideramos innecesaria esta cuantía, que para la
normalización lingüística hay otros muchos procedimientos
y medios, hay convenios con el Gobierno, existencia de
cursos, etc., etc., y además por la baja que ya hemos
anunciado en otras enmiendas que todas aquellas bajas que
afecten a gastos de inversión y en nuestro caso concreto a la
Conselleria de Turismo, la sección 12, y en concreto a
programa del Pla Mirall, del Plan de esponjamiento y otros
como el Plan de embellecimiento, nos parece que no pueden
sufrir disminuciones porque son planes muy importantes
que conviene mantener en su total integridad, y por ello
votaremos en contra. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena 6698
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.
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Vots a favor?

Vots 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:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Passam a un grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que són les 6342, 6375 i 6376. Per defensar-
les, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Dins aquest programa presentaríem tres
esmenes. La primera d'afectació, i sense posar quantitat, perquè
volem que s'introdueixin dos conceptes dins la promoció de
l'ocupació i del treball. Aquests són els ajuts a cooperatives de
treball associatiu i la informació a empreses, cooperatives,
sobre el nou concepte que es coneix com economia social i que
avui s'imposa.

De la mateixa manera, dins el mateix programa, proposam
impulsar mesures de seguretat i salut en el treball, donat que
existeixen molts d'accidents i s'hauria de millorar molt la
prevenció en tot el món del treball.

I finalment, dins aquest programa, també assignam una
partida a promoure l'ocupació juvenil, un dels grans reptes que
té la nostra societat avui en dia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, si vol contestar, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Con mucho gusto, Sr. Presidente. En cuanto a la primera
enmienda, la 6342, hemos de decir que ya existe un programa
de la Conselleria de Trabajo y Formación, que tiene finalidad
de apoyo a empresas de economía social, cooperativas,
sociedades anónimas laborales, etc., y que hay también dentro
de los presupuestos generales del Estado una partida importante
a través de las cuales este tipo de trabajo cooperativo, este tipo
de sociedades pueden acceder a esas ayudas.

Por lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, no sé
si querrá decir higiene en el trabajo, porque es la denominación
acuñada en términos presupuestarios y de programas, también
ya hay actuaciones en este campo, y no son nuevas, sino que es
desde hace mucho tiempo.

Y por lo que afecta a la 6376, la ocupación juvenil, pues
también hemos discutido en otros momentos sobre estas
cuestiones, saben cuál es nuestra preocupación, pero sobre
todo, rechazamos también las enmiendas porque la baja que
se propone afecta a una actuación del Gobierno próxima a
ponerse en funcionamiento, que es la agencia de colocación,
las bajas que proponen, y nos parece que no son adecuadas.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat passam a la votació de les esmenes
6342, 6375 i 6376, totes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots 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:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre
a votació.

I passam a les esmenes 6513 i 6653 del Grup
Parlamentari Socialista. Per defensar-les, té la paraula el
diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, gràcies, Sr. President. L'esmena 6513 fa referència a
habilitar una partida de 30 milions de pessetes per al suport
al funcionament ordinari dels sindicats. El títol preliminar
de la Constitució reconeix als sindicats la funció de defensar
i promoure els interessos econòmics i socials que els són
propis, tenen, per tant, un paper important dins el marc de
les relacions socials. Aquest important paper hauria d'anar
acompanyat de facilitar-los una certa ajuda econòmica per
al seu desenvolupament i per dur a terme les seves funcions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Evidentemente no discutimos lo que la
Constitución dice respecto de los sindicatos y los partidos
políticos en los primeros artículos de nuestra Carta Magna, pero
la baja que se propone aquí afecta especialmente al pacto por el
empleo, ya suscrito muy recientemente con los sindicatos y, en
fin, con las fuerzas sociales de la Comunidad Autónoma, y nos
parece que no es procedente. Y en cuanto a aumentar la
dotación para llevar la política de promoción de la agrupación
y agencia de colocación, vamos a esperar que se pongan en
marcha los créditos posibles, esos créditos se pueden ampliar
y son necesarios, pero el problema es que la baja se hace en
capítulo 2, en lo que serán estudios y trabajos técnicos que son
necesarios, que se puedan contratar estudios externos a la
conselleria, y no nos parece tampoco procedente la baja. No
tenga, en fin, ningún reparo en que la agencia de colocación va
a empezar a funcionar y, en fin, tampoco cinco millones arriba
o abajo, en principio, no parece que sea una cantidad para
discutir mucho. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, m'havia despistat i no havia fet cap referència a l'esmena
6653, aquesta esmena és més testimonial que una altra cosa i es
justifica precisament perquè a la compareixença del conseller
no va quedar acreditat el fet que la partida oberta per a estudis
i fins i tot crec que per a atencions protocol•làries, bàsicament
estudis i treballs tècnics, no s'havia de fer cap estudi, i bé, en
definitiva vàrem dir que si es posa una partida per fer estudis
quan no està previst fer cap estudi, l'habitual o el normal és que
donem de baixa aquesta partida i augmentem la dotació per fer
política de promoció a l'ocupació i agents de col•locació,
bàsicament aquesta és la justificació de l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

No havent-hi més debat, passarem a votació de les esmenes
6513 i 6653 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots 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.

Al subprograma 322101, programes comunitaris de
foment de l'ocupació, s'hi han presentat les esmenes
següents: debat conjunt de tot un grup d'esmenes, totes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, números 6377, 6378,
6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387,
6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396,
6397 i 6398. Sr. Sampol, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la Conselleria de Treball
realment és una superconselleria, prop de 4.000 milions de
pessetes de pressupost, dels quals més de 1.500 provenen
d'ajuts europeus i altre tant han de ser d'aportació de la
Comunitat Autònoma. Ens consta que en anys anteriors,
quan les ajudes europees eren molt inferiors, ja es tenien
vertaderes dificultats per gastar els doblers que la Unió
Europea destina a formació ocupacional, bàsicament.
Enguany, a la compareixença del conseller ens va semblar
que l'home estava aclaparat per la quantitat de recursos
econòmics de què disposava i que no sabia ben bé com
gastar-los, aleshores, el nostre grup el que pretén amb
aquest conjunt nombrós és donar unes quantes idees al
Govern, modestament, no pretenem donar lliçons a ningú,
però més o manco deim què faríem nosaltres amb aquesta
doblerada destinada a formació, i no volem dir que n'hi hagi
de més, és a dir la formació dels treballadors o dels no
treballadors però que aspiren a ser-ho qualque dia, és bàsica.
Per això, aquí destinam partides importants al foment de les
escoles taller, al foment de les escoles taller amb
participació dels consells insulars, les experiències que
s'estan duent a terme donen un resultat extraordinari, amb
una petita inversió econòmica es formen i s'introdueixen al
mercat de treball un important nombre de joves, estendríem
aquesta col•laboració als ajuntaments, hi ha alguns
ajuntaments que també participen en escoles taller, llavors
destinaríem una altra partida a facilitar la inversió laboral
dels aturats, així com la dels joves, també de drames
humans, que són persones majors de 45 anys que queden a
l'atur, i que encara tenen una dificultat afegida per trobar
feina, obriríem un capítol per promoure la igualtat entre
homes i dones al mercat laboral, encara avui matí mateix
sentia una estadística on les remuneracions econòmiques de
les dones al mercat laboral està aproximadament a un 60%
de les remuneracions dels homes. Campanyes d'orientació
professional dirigides als joves, als joves aturats, partides
econòmiques destinades a promoure l'ocupació laboral dels
disminuïts, també un problema important, genèricament
destinam més recursos a la formació professional. Una
partida, 100 milions, a promoure les relacions universitats-
empreses, la nostra universitat és jove, però entenem que
aquí hi pot haver una relació molt important entre la nostra
universitat i les empreses, crec que no pot viure la
universitat d'esquena a l'empresa, ni viceversa. Se n'ha
parlat abans, en una anterior esmena, però promoure la
normalització lingüística en el món dels treballadors, que
d'altra manera també els pot ajudar a insertar-se dins el
mercat del treball. Una partida destinada a la formació de
joves agricultors, hi havia una escola destinada als joves
agricultors, em sembla que era a Sa Pobla, va ser tancada,
avui no es destina ni una pesseta a la formació de joves
pagesos. Una partida també destinada al foment de la
investigació, una altra al foment de l'autoocupació i també
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a estimular la participació de les dones en el món empresarial,
i molt especialment dins les zones rurals, facilitar la presència
d'empreses gestionades per dones a trobades comercials, fires.
Cursos de formació destinats també a dones joves que
necessiten més formació professional. Una altra destinada a
dones socialment desfavorides, hi ha un segment important de
dones que pateix doblement la discriminació social, i també
l'hem de tenir en compte. Cursos de formació destinats a dones
que esperen incorporar-se al món del treball, la dona en el món
rural també necessita una adequada formació i, en definitiva, la
formació professional de tot el món de la dona.

Són un conjunt d'esmenes que si volen constitueixen un petit
programa del que es podria fer amb aquests prop de 3.000
milions de pessetes i, com a mínim, no confiam que s'aprovi
cap esmena, però que es tengui en compte qualque idea. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, también, al
portavoz del Grupo Parlamentario PSM porque nos ha descrito
las enmiendas, con lo cual todos tenemos un conocimiento más
próximo de lo que en ella se dice. Son enmiendas muy
interesantes, tan interesantes que el Gobierno ya tiene incluidas
todas esas actuaciones en su programa. Son unas actuaciones
previstas en los (...) de la conselleria y muchas de ellas son
habituales. 

Por referirme sólo a algunas, a algún paquete, que ustedes
han presentado de forma desglosada, todo lo referido al tema de
la mujer, hay un programa específico que es (...), que se está
haciendo habitualmente con cargo a fondo social europeo, para
todo eso, para mayores, para medianas, en fin, para todo tipo de
mujer, sin importar la edad, y sí sobre el sexo que es la
obligación de asistir, pues eso, de ser mujer, para esos
programas.

Escuelas taller, una experiencia muy interesante en España,
con poca presencia en Baleares, salvo en algunos municipios,
Maó, Calvià, y no recuerdo ninguno más en este momento. Es
una experiencia interesante, pero competencia del Inem. El
Inem tiene dos transferencias, una que afecta principalmente a
los programas de formación e inserción profesional, el FIP, y
otro programa que afecta a las políticas activas, eso no está
transferido, de momento, a la Comunidad Autónoma, por tanto,
las escuelas taller son competencia del Inem. ¿Qué quiere esto
decir, que el Gobierno se desentiende de estas cuestiones?,
hombre, hay otras prioridades, que son las propias
competencias y no las que no son de uno. No obstante, el
Gobierno mantiene relaciones con el Inem, sobretodo aspectos
de orientación, de puntos de vida. Es un programa muy
interesante porque, efectivamente, los jóvenes aprenden un
oficio, se incorporan al mundo laboral, tienen una pequeña
ayuda, una pequeña retribución por sus trabajos y, repito,
conozco algunas otras en la península, sobretodo en Castilla-
León, que han tenido un gran resultado.

Una precisión, y con esto ya acabo, porque todas las
demás pueden ser más o menos discutidas, pero (...) porque
su espíritu y estas actuaciones ya se contemplan en los
presupuestos, la referida a las relaciones entre la
Universidad y la empresa. El artículo 27 de la Constitución,
su apartado último, dice que se garantiza la autonomía
universitaria. Esto está desarrollado por una ley orgánica,
por ser cosa afecta al título I de la Constitución, y es una
cosa que depende de la Universidad y de la empresa, no del
Gobierno, porque sino el programa seria entre la
Universidad, el Gobierno y la empresa. Por tanto, por
respeto a esa autonomía que la Universidad tiene que tener
y todo esto, pues tal. No me digan, por el contrario, que el
Gobierno se desentiende de la Universidad, porque sin aún
tener competencias en materia universitaria, este gobierno
ha dado muestras de su colaboración con la universidad y,
en fin, basta ver los convenios que se han hecho con la
Universidad, los apoyos que han recibido en cuanto a
material bibliográfico, en cuanto a maquinaria, en fin, en
cuanto a inversiones en general.

Yo creo, por tanto, que hemos de rechazar todas las
enmiendas, unas porque ya se contemplan en el programa
del Gobierno, otras porque no son competencia del
Gobierno, como es el caso de las escuelas taller, y esta
tercera, Universidad y empresa, que es un programa muy
interesante por lo que afecta a una posible fundación que en
su momento pueda crear la Universidad, la empresa, en fin,
o alguna otra figura, para que la relación entre la empresa y
la universidad sea una realidad y no una mera ficción.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Sampol, té vostè la paraula en
torn de rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Només per correspondre a la cortesia del Sr. Jaén, un
suggeriment per a l'any que ve. Si desglossaven un poc més
els pressuposts, ens estalviaríem aquesta feinada d'intetar
donar aplicació a aquestes xifres astronòmiques. Vostès
estaran d'acord amb nosaltres que trobar 3.000 milions de
pessetes així, dins una sola partida, tenim la temptació de
jugar amb ella i de donar-li aplicació. Supos que l'any que
ve tots aquestes programes vendran desglossats i, així, ja
ens estalviarem aquesta feinada. Jo comprenc que.., a més,
crec que és bo, en aquestes hores, tenir un poc de sentit de
l'humor, però el fet de la desigualtat de la dona està provat,
i, per tant, l'hauríem de contemplar amb un poc més de
seriositat. És a dir, amb aquesta intenció hem presentat un
grup important d'aquestes esmenes, simplement perquè
quedàs constància que els grups parlamentaris estan
preocupats per aquesta desigualtat de la dona dins tots els
àmbits socials i, especialment, dins el món del treball.



946 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 10 / 10 de desembre del 1996

Quant a les escoles taller, a part dels ajuntaments que ha
citat, hi ha el Consell Insular de Mallorca que, l'any passat, a
cinc escoles tallers va formar més de 325 joves, crec recordar.
Aquí hi ha una dificultat, són programes que vénen a través de
l'Inem, però les institucions que firmen els convenis amb l'Inem
han de posar pesseta per pesseta. Aleshores, nosaltres els
demanam que ajudin a posar aquesta pesseta, que alguna
administració, sense recursos econòmics, del Govern balear,
que reb aquesta aportació important de la Unió Europea, hi
contribueixi, perquè això és una experiència que funciona, no
només des del punt de vista de la formació i de la integració
dels joves en el mercat del treball, sinó que, a la vegada,
aquestes escoles ajuden, per exemple, a la restauració del
patrimoni i a altres qüestions no menys importants.

(...) que ens pensaven que sortiria amb el tema de la nostra
esmena Universitat i empresa, que fos anticonstitucional, fins
aquí havíem arribat, Sr. Jaén. No els proposam que interfereixin
dins l'autonomia universitària, sinó que posin recursos
econòmics a disposició de la Universitat perquè pugui fomentar
les seves relacions amb l'empresa. No voldríem haver fet un
pecat mortal o, com a mínim, un pecat anticonstitucional amb
aquesta esmena tan modesta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té la paraula, en torn de
contrarèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, vamos a empezar por
las escuelas taller. Sí, evidentemente, yo había obviado una
muy importante con mucha raigambre ya en Mallorca, la
escuela de margers, en fin, Fodesma y todo esto que hay
experiencia en Mallorca, pero me remito a un principio
elemental, vamos a invertir nuestros créditos presupuestarios en
competencias nuestras, que es lo más propio, y si algo sobrara
(...) después se pueden hacer convenios para otras cosas. Pero,
primero, es normal que el Gobierno que tiene unas
competencias, las tenga que ejecutar, no puede hacer dejación
de sus responsabilidades para acudir a responsabilidades que le
son ajenas.

La autonomía universitaria, Sr. Sampol, lo he hecho
como un canto a la autonomía universitaria, no mucho
menos como que su enmienda sea inconstitucional, porque
yo eso no lo he dicho en absoluto, eso es una lectura
sesgada, o una conclusión, que seguramente a estas alturas,
y una expresión coloquial en estos momentos, haya podido
deducirse de mi intervención que eso es lo que supone su
enmienda. No, en modo alguno, sino que por el respeto
debido a la Universidad en función de su autonomía, por el
artículo 27, apartado 10, de la Constitución, entonces se
deriva eso. Universidad y empresa es una relación bilateral
entre la empresa y la Universidad, entre la Universidad y la
empresa. El Gobierno ahí no tiene nada que pintar en ese
caso.

Creo que no había ninguna otra cuestión, salvo indicarle,
por ejemplo, una enmienda suya, la 6381, ustedes hacen una
afectación de 200 millones de pesetas para la inserción
laboral de los jóvenes. Tengo que decirle que para esta
finalidad, el Gobierno, de los fondos sociales europeos, va
a destinar más de 300 millones de pesetas. Si aceptásemos
su enmienda, significaría que íbamos a disminuir 100
millones de pesetas, con lo cual ustedes, después, dirían que
no lo hemos hecho bien. Vamos a dejarlo como está,
seguramente, alguna especificación faltaría más en los
presupuestos, pero usted bien sabe que los presupuestos,
pues, (...) porque, claro, no es normal que se llegue al
detalle de todas estas cosas. Con esta enmienda pasa eso y
con otra, como las que afectan al programa (...) exactamente
igual. Hay más cantidad de las que ustedes piden en las
actuaciones. Espero que esa cantidad que hay destinada se
ejecute en su totalidad y se cumplan los objetivos que el
Gobierno tiene fijados. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6377, 6378, 6379,
6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388,
6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397 i
6398.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resulta de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6465 del Grup Parlamentari
Socialista. Per la seva defensa, té la paraula el diputat Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena que
es justifica per raons de rigor pressupostari. Dues velles
aspiracions de l'oposició eren, per una banda, la creació de la
Conselleria de Treball i Formació i, una altra, la unificació de
tots els programes de formació que estaven dispersos en
diverses conselleries, això feia difícil fer un seguiment i una
anàlisi de tots els programes. En aquest moment s'ha produït
una unificació important de tots els programes de formació amb
aquests quasi 3.400 milions de pessetes, però queden
determinades partides destinades a formació dins la Conselleria
d'Agricultura. El que nosaltres plantejam és que es traspassin
aquests 45 milions que estan a la Conselleria d'Agricultura i
que es destinin a formació, que passin a la Conselleria de
Formació per ser gestionats els programes unitàriament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Cuando se fija un
presupuesto en un consejo de gobierno, ya saben ustedes que,
después de muchas discusiones entre los miembros del
ejecutivo, se llega a un pacto de no agresión entre ellos.
Entonces, cada uno respeta las cantidades íntegras que hay allá.
Pasar de una sección a otra sería, seguramente, beneficiar a una
conselleria en perjuicio de otra. Aquí, en este caso, la baja que
se introduce, la baja afecta, en concreto, a reformas y
estructuras de modernización en los comercios. Nos parece que
es un programa importante para la pequeña y mediana empresa
que tiene que mantenerse en la Conselleria de Comercio e
Industria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena 6465 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6465. Amb aquesta esmena
hem acabat de dictaminar la secció 19.

Començam la secció 20, Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria. S'han presentat les esmenes a la totalitat
següents: la número 6261 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i la número 6658 del Grup Parlamentari
Socialista.

Per la defensa de l'esmena 6261, té la paraula el diputat
Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, defensarem aquesta esmena a la totalitat en
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Per defensar l'esmena 6658, té la paraula la Sra.
Diputada Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit expressat,
defensarem en el plenari aquesta esmena a la totalitat a la
secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, té la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra i
argumentarem les nostres raons en el debat del plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació conjunta de les esmenes a la totalitat de la
secció 20, 6261 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i
la 6658 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 531101, Millora de la infraestructura
agrària, s'hi mantenen les següents esmenes: 6246, 6256 i 6260
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula, per a
la seva defensa, el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Dues d'aquestes esmenes volen
fomentar la qualitat de vida a l'entorn rural, la primera d'elles
per millorar els habitatges dels pagesos, evidentment, justificant
que la seva activitat principal és la pagesia, no fos cosa..., no
vull donar idees, i la segona, el foment d'energies alternatives
en el món rural. Una de les esmenes, la tercera esmena, la 6256,
fa referència a la millora d'infraestructures per utilitzar el reguiu
amb aigües depurades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, són tres esmenes
interessants. La que fa referència a la millora dels habitatges
rurals, d'explotacions agràries, concretament, vull dir que hi ha
una partida prevista ja dins la conselleria per ajudes a aquest
tipus de millores.

Quant a la creació d'infraestructures per fer possible
l'increment de zones de regadiu amb aigües depurades, també
hi ha una partida genèrica que està dins aquest programa per a
les ajudes o per cometre accions quant a aquesta finalitat.

El foment d'energies alternatives en el món rural és un dels
temes que estan prevists dins el Pla d'electrificació. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Sampol, té vostè la paraula en torn de
rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Només he de dir que coneixem les ajudes que hi ha per
als habitatges rurals. Recordam perfectament aquell patronat
de l'habitatge rural que tenia 5 milions per destinar a
subvencions i el gerent en constava 6. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
6246, 6256 i 6260 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots 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.

Esmenes números 6494, 6495, 6496, 6497, 6624, 6626
del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa, té
la paraula la Sra. Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Socialista sempre hem defensat aquestes millores en
infraestructures que han de tenir la seva repercussió, sense
cap dubte, amb aquest millor atractiu pel món rural, per la
incorporació de gent jove a la pagesia, al món rural. Per
això hem fet aquestes quatre esmenes per camins rurals,
pensam que la comunicació és molt important en aquest
sentit, per tant, quatre esmenes per millores de camins rurals
a totes les illes, concretament, a municipis que ens han fet
la petició, tant a Pollença com a Ses Salines.

També hem dedicat dues esmenes a l'electrificació rural
i la recerca d'alternatives, amb el mateix sentit expressat pel
Grup Parlamentari PSM, hem fet aquesta esmena 6497
referida a la modernització d'equips de regadiu amb aigües
depurades. Tot el que sigui racionalitzar el consum
d'energies i la recerca d'energies alternatives, pensam que és
bo per a l'agricultura i la ramaderia de les illes. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, té la paraula per contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Podríem classificar les esmenes en
tres apartats diferents. Unes fan referència a camins, una
política que el Govern balear té des de fa bastant temps, la
millora de camins, també està prevista dins els pressupostos per
a l'any 1997 una partida per a la millora del màxim de camins
possibles. Jo no vull entrar en aquestes esmenes, concretament,
perquè em sembla que són unes esmenes molt específiques,
d'uns camins determinats, segurament si féssim una valoració,
algunes podrien ser més prioritàries que les altres.

Quant a l'electrificació i al regadiu, em remet a la resposta
que ja havia donat al Grup PSM. Referent a l'electrificació ja
està previst dins el Pla d'electrificació i, quant al regadiu, també
hi ha una partida genèrica per poder tenir actuacions en aquest
sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedim a la votació de les esmenes 6494,
6495, 6496, 6497, 6624 i 6626, totes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots 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.

Al subprograma 531201 hi ha presentada l'esmena 6504 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència a la
millora de l'estructura sanitària a les granges animals per tal
d'evitar la contaminació, perquè creim que si les millores a la
ramaderia són importants, també és important la millora i
l'equilibri dins el medi natural. Per això, per tal d'evitar la
contaminació en el subsòl, hem fet aquesta esmena 6504.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, té la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, he d'anunciar que votarem que no a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6504 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots 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, queda rebutjada aquesta esmena.

Al subprograma 531202, Millora de l'habitat i
potenciació d'activitats productives en el medi rural, hi ha
presentades les següents esmenes: 6244, 6245 i 6317 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa,
té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. La venda directa, del productor al
consumidor, és molt important. Cada dia agafen força els
mercats, les fires, i s'haurien de potenciar més perquè són
una sortida econòmica important, especialment per als
productes agroalimentaris. Per això proposam que es
fomenti aquesta activitat comercial, a la vegada, també
proposam una experiència pilot de foment de l'activitat
agrària compatible amb el manteniment del medi natural.
Per això, és important que hi hagi unes indemnitzacions
compensatòries per les pèrdues de venda.
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Finalment, la tercera, proposa una reubicació de Fires i
congressos de Balears. Està ubicada, dins els pressuposts, a
Presidència, i nosaltres creim que aquesta empresa, si ha
d'existir, perquè prèviament la suprimiríem, però si no la
suprimeixen, hauria d'estar ubicada dins la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Tal vegada no dins aquest
programa on l'hem situada, però sí dins aquesta conselleria.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Quant a la primera esmena, 6244,
que fa referència a millora i promoció dels mercats de venda
directa dels productes agroalimentaris, dins els fons del
Programa operatiu 5B, hi ha operacions previstes en aquest
sentit.

Quant a dur a terme una experiència pilot de foment de
l'activitat agrària compatible amb el manteniment del medi
natural i indemnitzacions compensatòries, és un tema que pel
que fa referència a medi ambient, fins i tot en aquest sentit, hi
ha actuacions previstes dins la Conselleria de Medi Ambient.

Quant a la tercera, la ubicació de Ficobalsa, hem de dir que
nosaltres no creim (...) altres vegades, la creació o no de nous
conselleries, o la ubicació de direccions generals, creim que és
competència del president de la Comunitat Autònoma,
l'organització del Govern, l'organització i ubicació de
cadascuna de les empreses a les conselleries corresponents.
Nosaltres trobam bé (...) que estigui ubicada a Presidència.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Acabat el debat, procedim a la votació de les esmenes 6244,
6245 i 6317 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots 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.

Passam al debat de l'esmena 6498 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la diputada Sra. Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, Sr. President. En el mateix sentit expressat
anteriorment, quan em referia a les infraestructures, pensam
que les ajudes per a les millores dels habitatges rurals s'han
de potenciar des del Govern, des de les institucions. En
concret, ens referim als habitatges rurals, a les explotacions
prioritàries, encara estam pendents del decret de
modernització i resta per definir, per part de la conselleria,
però pensam que han de ser aquests habitatges, no els
xalets, els que s'han de potenciar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que hi ha un
pla d'habitatge rural i que ha de ser mitjançant aquest pla
que s'han de conduir tots aquests tipus d'actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passam a votació de l'esmena 6498 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor d'aquesta esmena? Gràcies.

Vots 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, queda rebutjada l'esmena 6498.

Al subprograma 711101, Direcció de serveis generals i
ajuts estructurals, s'hi han presentat les següents esmenes:
números 6243, 6257, 6232, 6242 i 6273 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa, té la
paraula el diputat Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Mirin que som de bons que els proposam una
partida de zero pessetes, simplement és un compromís de donar
protagonisme al Consell Agrari, de manera que tots els estudis
que la conselleria encarrega, relacionats amb el món de
l'agricultura, siguin aprovats pel Consell Agrari, perquè
entenem que és l'organisme que hauria d'ajudar a la planificació
del sector. Aquest organisme ha passat mesos, a vegades anys,
sense reunir-se, per això, també proposam una esmena
destinada a potenciar el Consell Agrari de les Illes Balears.

És un clam, també una vella aspiració del món agrari, la
celebració d'eleccions sindicals. Nosaltres voldríem que, mentre
quedin pagesos, es poguessin celebrar eleccions sindicals, no
fos cosa que no hi siguin a temps si anam a aquesta marxa.

Una altra partida, aquesta és més important, 120 milions de
pessetes, per fomentar el consum d'aliments de qualitat
controlada, d'acord amb els consells reguladors, associacions
agràries, això sí, diferenciada per illes, no hem de tornar caure
en els errors que ha denunciat moltes vegades el Sr. Orfila de
promoció de productes típics d'una illa a una altra illa que no té
hàbit de consumir.

Finalment, voldríem que la partida del subprograma,
d'aquesta subprograma (...), la desglossessin per illes. És una
obsessió que tenim en aquest pressupost, intentar saber,
conèixer, la territorialització per illes de les distintes partides
pressupostaris i, fins ara, no hem tengut èxit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir que, per part
de la conselleria, crec que ha donat mostres, aquests darrers
anys, tant amb la creació del decret com amb les possibilitats de
creació dels consells agraris, de la importància que els dóna,
això no obstant tenint en compte que els consells agraris són
òrgans consultius. 

Pel que fa a la potenciació del Consell Agrari, jo crec que,
en fi, l'importància ve donada perquè, precisament, hi ha dins
el mateix pressupost de la Conselleria d'Agricultura partides
destinades a les ajudes als consells agraris; i una altra esmena
referida a la convocatòria d'eleccions sindicals, nosaltres creim
que potser la ubicació no ha de ser precisament en aquesta
conselleria, tenim una conselleria de treball que precisament és
la que du tots aquests temes.

I pel que fa a campanyes de consum d'aliments de
qualitat controlada, vull dir que, bé, ja estan previstes dins
la mateixa conselleria, pel que fa a la promoció de tots
aquests tipus de productes, partides que nosaltres creim que
són suficients o almanco així ho creu el Govern des del
moment que les estableix, i en cas que no fos així jo crec
que ja preveuríem les modificacions que fossin adients.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes
6243, 6257, 6232, 6242 i 6273 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
votar.

Esmenes número 6503, 6507 i 6508 del Grup
Parlamentari Socialista. La diputada Sra. Amer i Riera té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena de creació d'un
centre d'informació i documentació agrària i pesquera ja la
venim fent des de l'any passat; pensam que s'han de millorar
moltíssim les estadístiques de la comunitat, les estadístiques
agràries i de pesca de la comunitat i sobretot la informació.
És en aquest sentit que feim aquesta esmena de creació
d'aquest centre.

Després hi ha aquestes esmenes 6507 i 6508 referides al
que hauria de ser la base estructural d'aquesta conselleria
que abasta tots els sectors, el que és el foment, sobretot,
d'aquests productes autòctons, aquests productes de cada
illa, i amb aquesta esmena 6508 volem fer un esment
especial per incentivar amb aquests premis els aliments de
Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Vull anunciar que votarem que no a aquestes tres esmenes
perquè consideram que dins aquest programa moltes d'aquestes
ajudes ja estan previstes. I pel que fa a si la conselleria creu
convenient o no crear aquests premis, també té la quantitat
adient que si ho volgués fer ho pot dur endavant. Per tant,
nosaltres pensam que amb la partida pressupostària que tenim
dins els pressuposts de la Comunitat n'hi ha més que suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a la votació de
les esmenes 6503, 6507 i 6508 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que s'acaben de votar.

En el subprograma 712101, Pla integral de desenvolupament
del sector agrari de les Illes Balears, hi ha presentades les
següents esmenes: números 6237, 6238, 6239, 6240, 6241,
6258 i 6259 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la
seva defensa té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Dins aquest programa començam per proposar una ajuda a
associacions i explotacions ramaderes que mantenguin la
puresa de races autòctones de cada illa. A continuació
proposam una campanya de 25 milions de pessetes dirigida al
consum de llet fresca del dia. 

A partir de la malaltia coneguda com a de "les vaques
boges", ha disminuït el consum de carn i també proposam una
campanya dirigida al foment del consum de carn de vacum. A
continuació, també, campanyes de lluita contra les plagues, la
instal•lació d'una estació pilot d'avisos contra plagues a cada
illa.

Una partida de 20 milions destinada al foment del
sindicalisme agrari i, finalment, una partida important de 150
milions dedicada al foment de la industrialització agrària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull dir, en principi, que amb els
objectius que figuren a cadascuna d'aquestes esmenes el
nostre grup està totalment d'acord, no tan sols el nostre
grup, sinó que també hi està el Govern, ja que per cadascuna
d'aquestes accions hi ha previstes partides pressupostàries
que, si bé no són partides finalistes ni partides que tenguin
una quantitat assignada per a cadascuna de les actuacions,
podem dir que, en alguns casos, es podria dar el cas que al
final de l'exercici fins i tot se superàs la inversió d'acord
amb les necessitats que hi hagués. Per tant nosaltres creim
que dins la partida genèrica que es guarda per a tots aquests
tipus d'actuacions hi ha una partida pressupostària que creim
que el Govern, d'acord amb les seves possibilitats, ha estat
la que ha posat i entenem que és el que creu que serà
suficient per dur aquests programes endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Acabat el debat procedirem a la
votació de les esmenes que s'acaben de debatre i que són les
següents: números 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6258 i
6259, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. 

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes número 6500, 6499 i 6502 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té la defensa
la Sra. Diputada Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. És un conjunt d'esmenes que es
basen en un tema que el Grup Parlamentari Socialista
sempre hem defensat, que és el suport que ha de tenir
l'associacionisme agrari aquí a les illes, aquest suport com
a incentiu per vertebrar tot aquest teixit i no acusar, dels
problemes del sector, l'individualisme dels agricultors. Hi
ha una esmena en concret a Ucabal com a unió de
cooperatives de totes les illes per al seu funcionament,
agrupacions de gestió empresarial i, evidentment, una altra
per convenis amb associacions agràries. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No voldria fer-me repetitiu, però vull
dir que aquest és un tema que no és una novetat en aquest
pressupost, sinó que es tenen actuacions i ajudes des de fa
temps, el Govern de la nostra comunitat autònoma, a les
diferents associacions agràries. En aquest sentit, també, hi ha
partida pressupostària prevista per a l'any 1997 dins els
pressuposts i vull dir el que he dit abans, que si bé no hi ha unes
partides assignades pel que fa a una quantitat finalista per a
cadascuna d'elles, estan prevists aquests tipus d'ajudes, que
esperam que la conselleria, amb les possibilitats econòmiques
que ha tengut hagi fet la dotació que cregui necessari per poder
donar aquests tipus d'ajudes a les diferents associacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Procedirem a la votació de les esmenes
6500, 6499 i 6502 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 712102, Foment de l'agricultura
ecològica, s'ha presentat les esmenes següents: esmena número
6696 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. És una esmena que intenta
incrementar els recursos de la conselleria de cara a fomentar un
segment de l'activitat agrícola que nosaltres consideram punter
i que nosaltres consideram que pot ser una sortida viable per un
sector certament amb dificultats a la nostra comunitat
autònoma, com és l'agricultura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar. 

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que nosaltres
pensam que dins els pressuposts de la conselleria la partida
destinada a aquesta finalitat ja està suficientment dotada, i
també (...) que tornam incidir en una baixa, concretament a
la secció 12, Conselleria de Turisme programa 751101, que
tampoc, d'alguna manera, no estam disposats al fet que, per
dotar una conselleria o per sobredotar una partida que ja
creim nosaltres que és suficient, idò s'hagin de desfer uns
programes que nosaltres creim que també són prioritaris i
necessaris dins la Conselleria de Turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Procedirem a la votació de l'esmena
6696 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6696.

A continuació procedirem al debat d'un conjunt
d'esmenes que són les següents: 6247, 6248, 6254, 6249,
6250, 6251, 6252, 6253 i 6255, totes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, dins aquest bloc d'esmenes proposam l'ajut
per al funcionament de les cooperatives de segon grau; dins
la mateixa línia de foment del cooperativisme proposam
destina una ajuda de 10 milions a cursos de formació de
gerents de cooperatives agroalimentàries. Obriríem una línia
per abaratir el cost de les assegurances agràries perquè és
evident que encara els pagesos no fan l'ús que podrien fer
del sistema d'assegurances.
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També proposam un suport a les associacions de foment de
la sanitat animal i a les associacions de defensa vegetal.

Un tema que reobrim és el del Pacte intersectorial turisme-
agricultura pel que fa referència al sector lleter. Proposam,
també, promoure la comercialització de productes
agroalimentaris a través de les cooperatives, el foment de la
producció d'aliments amb denominació d'origen i etiqueta de
qualitat controlada, un ajut al funcionament dels consells
reguladors i, finalment -ja hi havíem insistit en un altre
programa- fomentar, en aquest cas, la substitució dels sistemes
de reguiu tradicionals, podríem dir bàsicament aspersió, per
altres que impliquin un menor consum d'aigua. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que votarem que no a
aquestes esmenes perquè entenem que estan totes recollides i
dotades dins els pressupostos d'aquesta secció; no obstant això
ens reservam, en alguna d'elles, canviar de vot en el plenari en
cas que creguéssim que s'havia de canviar la partida
pressupostària que se'ls assignàs per reforçar més aquesta acció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, idò, a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre i que són les següent: 6247,
6248, 6254, 6249, 6250 6251, 6252, 6253 i 6255, totes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena número 6501 del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Amer, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Pensam, des del Grup
Parlamentari Socialista, que és important el foment de
l'agricultura ecològica; és un sector, a més, que presenta una
demanda potencial important. Però si això és important
també ho és mantenir i millorar la imatge d'aquests
productes i és per això que feim una esmena, la 6501, de
dotació al Consell Regulador d'agricultura ecològica,
precisament per preservar i millorar la imatge d'aquests
productes que mantenen, com deia, una demanda potencial
i que és important per a l'equilibri del medi natural, del medi
rural a les illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, té la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar que votarem que no
a aquesta esmena perquè consideram que hi ha una partida
genèrica en la qual es poden englobar aquests tipus
d'actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6501 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6501 que acabam de votar.

En el subprograma 712201, Millora de la productivitat
i explotació dels recursos marins, s'ha presentat les següents
esmenes: números 6234, 6236 i 6235, totes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, de les quals farem el debat
conjuntament. Sr. Sampol, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

En el món de la pesca proposam la creació de la primera
reserva marina de les Illes Balears. No es pot considerar una
reserva el Parc Nacional de Cabrera, però la limitació de la
pesca està donant uns fruits espectaculars i pensam que s'hauria
d'estendre aquesta experiència.

També proposam que el Govern realitzi un pla de seguiment
dels efectes produïts pels esculls artificials; suposam que són
molt beneficiosos, principalment per a prevenció d'uns sistemes
de pesca il•legals, i voldríem saber-ne els resultats.

I finalment proposam un ajut per a la instal•lació d'una
depuradora de marisc a l'illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, referent a la primera esmena,
aquest diputat que els parla vol dir que té constància que la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, fins i tot en col•laboració
amb la de Medi Ambient, està elaborant uns estudis pel que fa
a la possibilitat de creació d'algunes reserves marines al llarg de
les illes. Nosaltres pensam que sí, que podria ser un tema
convenient i que, en tot cas, la partida pressupostària que es
necessiti jo crec que es dotarà en funció dels estudis dels costos
que pogués dur.

Pel que fa al pla de seguiment i avaluació científica dels
efectes produïts pels esculls, vull dir que la conselleria ho va
fent i, a més, té una partida pressupostària per fer aquest
seguiment. I pel que fa a l'ajuda, en definitiva per la instal•lació
d'una depuradora de marisc a l'illa de Menorca vull dir que està
previst, dins la quantitat global que té la conselleria, (...) ajudes
no està donada la quantia, creim que no és molt important, ens
reservam fer una consulta per, si és possible, en el plenari
poder-li dar el vot afirmatiu. En aquest moment votarem en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació de les esmenes
6234, 6236 i 6235, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes números 6505 i 6506 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Amer, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes van dirigides
al que és aquest equilibri del medi marí a les illes, esculls
artificials a les Illes Balears; aquesta esmena 6505 està
dirigida, precisament, per reviscolar, revitalitzar aquest
medi natural, millorar i fer el seu seguiment, i també evitar
aquesta pesca il•legal d'arrossegament.

El mateix amb la idea d'aquesta manteniment,
diguéssim, del medi marí és aquesta esmena 6506, que tal
com comentava el Sr. Sampol, és creació i conservació de
reserves marines. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que votarem en contra
d'aquestes dues esmenes perquè, precisament, la baixa
afecta una aportació de l'Ifob, que és una partida que està
cofinançada amb fons europeus i no permeten cap tipus de
variació ni desviació de fons cap a altra activitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aquestes esmenes
procedirem a la seva votació; esmenes 6505 i 6506 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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En el subprograma 712202, Desenvolupament del sector de
la pesca, hi ha presentada l'esmena següent: esmena número
6233 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, acabam el capítol d'esmenes d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca amb aquesta esmena de 10 milions destinada a formació
de petites indústries de transformació de peix capturat a les Illes
Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que ja estan previstes dins la
conselleria -no tan sols dins la conselleria sinó a altres seccions
del Govern- ajudes per a la creació d'indústries i, en aquest cas,
fins i tot amb les indústries de transformació del peix també la
Conselleria d'Agricultura o Pesca, en aquest cas, també té
previstes ajudes que en algun cas fins i tot es podria superar, si
és que hi hagués demanda suficient, la quantitat que s'anuncia
en aquesta esmena, que només és de 10 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat procedirem a la
votació de l'esmena 6233 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

I acabades les esmenes pel que fa referència a Agricultura,
Ramaderia i Pesca dins la secció 20 i tenint en compte l'hora i
el cansament de tots, només em queda agrair-los la seva
atenció, la seva col•laboració i el seu esforç. 

Aixecam la sessió i vull dir-los que demà continuarem amb
la secció 20 a les 9,30 del matí. Moltes gràcies i bona nit.
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