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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts per dictaminar el projecte de llei de
pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 1997. Som a la
secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. Abans
d'entrar en el debat, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, Mercè Amer substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Reprendrem el debat on l'acabàrem, és a dir, al subprograma
722101, control industrial. Té presentades les següents esmenes,
el primer grup d'esmenes són els números 6229, 6228, 6227,
6231, 6226 i 6230 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar-les, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són un grup d'esmenes per mirar
d'estalviar energia, potenciar les energies alternatives i d'alguna
manera fer un esforç quant a la política energètica del Govern.
La 6229 pretén la creació d'un servei d'auditories energètiques
perquè estam convençuts que amb un servei funcionant a ple
rendiment en aquest sentit en instal•lacions amb una especial
despesa energètica es podrien trobar sistemes de major eficiència
i d'optimització de la despesa elèctrica i, per tant, també un
menor consum.

Respecte de la segona, una línia d'ajuts als ajuntaments,
creim que les administracions públiques en aquest tema han
de ser capdavanteres, no tan sols pel nivell de consum que
tenen sinó també per l'efecte bandera, l'efecte de lideratge
que poden tenir de posar-se al davant d'aquesta mena de
conscienciacions. És per això que creim que els
ajuntaments, que tenen unes xarxes en moltes ocasions
obsoletes d'enllumenats públics o sistemes no eficients dins
seus consistorials o a d'altres instal•lacions municipals,
creim que seria interessant que el Govern fes aquesta
col•laboració amb els ajuntaments perquè poguessin posar
sistemes més òptims d'estalvi energètic.

Quant a la 6227, és una campanya de conscienciació
ciutadana per això mateix que també estam convençuts que
hi ha una sèrie d'electrodomèstics, una sèrie d'estris,
d'instruments, de bombetes, i tota una sèrie, fins i tot, de
tarifes de subministradors elèctrics de major eficiència que,
de conèixer-los la ciutadania i de ser animades per una
campanya cívica important podrien tenir un efecte no gens
menyspreable sobre el consum elèctric.

La 6231, sobre experimentació d'energies alternatives,
creim que no es dóna prou suport a aquesta vessant, a
aquesta possibilitat d'energies netes, d'energies diferents de
les clàssiques i tradicionals, i vivim a un país on hi ha una
riquesa per elements climàtics, etc., per poder fer
precisament aquest ús d'una energia que és barata i és neta.

La 6226, un pla d'electrificació rural, creim que és
important que les explotacions agrícoles, les ramaderes,
estiguin dotades eficientment i que hi estiguin
adequadament, però també coneixem el risc que hi pugui
haver un pla per a hobby farmers i per a gent que d'alguna
manera només hi fa esbarjos, creim que és important que
quedi assegurat que són explotacions reals, que són
explotacions agràries i ramaderes, però en aquest benentès
creim que també és important que hi arribi la modernització
d'aquesta electrificació rural.

La 6230, sobre increment de la partida per a ajuts per a
la instal•lació de sistemes d'energies alternatives a les
empreses, va en el mateix sentit, creim que hi ha empreses
que estan interessades indubtablement en energia solar, en
altra mena d'energies alternatives, però que necessiten una
empenta, creim que té un benefici social important el fet
que implementin aquesta manera, aquestes fórmules
d'energies alternatives i per tant ha de ser el Govern que s'hi
ha de posar al davant i els ha d'animar dins aquest camí. 

Crec que era aquest mateix grup, era fins a aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, per contestar, Sr. Palau, té la paraula.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí hi ha un grup d'esmenes que
quant al contingut i a la finalitat podem dir que nosaltres hi
estam d'acord, crec que és correcte l'exemple que ha donat el
representant del PSM, quant a estalvi d'energia o a aplicació
d'energies alternatives, que han de ser, en primer lloc, les
institucions públiques que hem de donar exemple, concretament
els ajuntaments, i també hi ha altres propostes d'electrificació
rural. De totes maneres, li vull dir que hi ha previst d'una forma
genèrica, dins els pressuposts de la Conselleria d'Indústria, una
quantitat a tal efecte, o sigui que la conselleria ha calculat una
quantitat, jo pens que en aquest moment deu ser la quantitat
d'acord amb l'experiència d'altres anys que pensen que és
suficient per atendre aquestes peticions i que moltes vegades en
aquests casos no depèn únicament de la conselleria dur a terme
aquesta sèrie d'actuacions, sinó que depèn, com he dit abans,
d'altres institucions, com puguin ser ajuntaments o entitats
privades o persones privades que ho demanin també per poder
dur a terme aquest tipus d'iniciatives. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sí, Sr. Alorda, té la paraula per replicar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De fet, aquestes fórmules genèriques
o aquestes previsions de caràcter genèric, nosaltres en som
escèptics en vista de com s'han pogut implementar aquests
darrers anys. En pregunta parlamentària feta fa un parell de
mesos, sobre auditories energètiques realitzades, la resposta va
ser "cap". Nosaltres creim que sí hi ha una demanda i que tant a
les empreses com als ajuntaments hi ha una sensibilitat i hi ha
una demanda efectiva d'aquesta mena de serveis, si no hi fos,
l'hauria de crear el Govern que hauria de ser qui estigués
conscienciat per aquesta necessitat, però és que ni tan sols caldrà,
perquè estam convençuts que hi ha un clam. Crec que ara aquest
pla energètic, la discussió dels criteris del qual supòs que
començarem el proper període de sessions, és un bon moment
per fer una gran campanya de sensibilització i de posar en marxa
tota una sèrie de mecanismes de cara a energies alternatives i
optimització de les xarxes existents.

El que li puc dir, precisament per una experiència recent, és
que els ajuntaments, com a mínim de l'illa de Mallorca, que és el
lloc que conec més, estan molt interessants a fer reformes dins
les seves xarxes d'enllumenat públic i anar caminant cap a
eficiències energètiques i fins i tot per implementar energies
alternatives com energia solar als poliesportius, en tema
d'encalentidors d'aigua, etc., i que no han trobat aquest ressò.
Creim que, segur, si la Conselleria té interès a fer-ho, que seria
un canvi de política respecte del que s'ha dut fins ara, per tant
hem de ser escèptics, però si és ver que ho vol fer, tan de bo que
ara ens aprovi aquestes partides, perquè quan ho vulgui fer es
trobi que té previsió pressupostària, no fos cosa que sí canviàs
d'idea, ho volgués fer i es trobàs que no té doblers per fer-ho. Per
tant, nosaltres, que hem estat, tal vegada, més prudents que la
Conselleria a l'hora de pensar en aquestes possibilitats, li
brindam ara l'ocasió al Grup Parlamentari Popular de repensar-
s'ho, d'incrementar aquestes partides, perquè quan el conseller
vulgui fer aquesta actuació, trobi que està ben dotat per fer-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Solament dir el que hem dit ja
altres vegades aquí mateix, hi ha dos tipus d'inversions dins
els pressuposts de la Comunitat Autònoma, unes inversions
són les que depenen únicament i exclusiva de la voluntat del
Govern de dur-les a terme, i d'aquestes sí que se'n pot
demanar responsabilitats al Govern de si les ha executades
o no a finals d'any, i unes altres són les que d'alguna manera
es posen a l'abast dels ciutadans o de les institucions en
aquest cas perquè puguin sol•licitar les ajudes. En aquests
casos concrets, el portaveu del PSM diu que ells coneixen
molta gent interessada, a mi m'agradaria que aquest interès
es convertís en peticions a la Conselleria d'Indústria i estic
segur que des d'aquesta conselleria se'ls donaria la resposta
adequada perquè poguessin dur aquestes actuacions
endavant perquè, com he dit abans, sí que hi ha
pressupostada una partida genèrica i crec que segurament
amb aquest desglossament d'anar adaptant només partida a
partida tal vegada faríem que algunes actuacions que es
puguin dur endavant no es farien i després quedarien
partides a final d'any que no s'haurien realitzat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat procedirem a les esmenes que s'acaben
de debatre i que són les 6229, 6228, 6227, 6231, 6226 i
6230, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Passam al subprograma 724101, promoció industrial i
tecnològica. S'hi han presentat les següents esmenes, les
primeres que debatrem són dues que estan agrupades, que són la
6222 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i la 6464 del
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar la 6222, té la paraula
el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé és coneguda la dificultat, crec, que
tenen qui volen emprendre una acció industrial per trobar, per
arribar a saber el vademècum i tot allò que hagin d'aportar i
hagin de saber davant les administracions per poder obrir aquesta
indústria. Creim que és important crear una finestreta única a
cada illa per tal de facilitar aquesta creació d'empreses industrials
on es fomenti i s'assessori i s'ajudi aquesta activitat, perquè ja
que hi ha la dificultat molts vegades de donar la passa de cara a
la creació de la indústria, com a mínim no hi hagi després les
traves burocràtiques per poder-la fer efectiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6464 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena és d'idèntic contingut, encara
que amb una petita variació en la quantia, a la defensada ara pel
diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista. És una
esmena que subratlla la necessitat de creació d'aquesta finestreta
única per promoure la creació d'empreses industrials a cadascuna
de les Illes. Efectivament, una de les dificultats més grosses que
troben aquells empresaris que volen posar en marxa una indústria
és, sense dubte, el bosc burocràtic, la immensa quantitat de
tràmits administratius que s'han de recórrer i que suposen,
evidentment, un fre a una qüestió que és, ha de ser, hauria de ser,
un objectiu bàsic de la política econòmica del Govern, la
reindustrialització, la regeneració del teixit industrial. Facilitar
la creació d'indústries ha de ser un objectiu prioritari i la creació
d'aquesta finestreta única tan debatuda sobre la qual totes les
forces polítiques sempre es manifesten d'acord sobre la qual a les
declaracions públiques sempre hi ha una coincidència, en canvi
no té mai la resposta pressupostària i molt manco la resposta de
l'efectiva posada en funcionament d'aquesta finestreta única, que
des d'aquí es reclama i que pensam que hauria de merèixer el
suport de tots els grups parlamentaris. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar a aquestes esmenes, té la
paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup vol dir que no
solament com deim en altres ocasions, està contemplada la
partida adient dins els pressupost, sinó que, de fet, s'està
fent aquests tipus d'informació a les Illes, almanco a l'illa de
Menorca i a la d'Eivissa i a Formentera, crec jo que a
Mallorca és obvi dir que també es deu fer perquè la ubicació
de la Conselleria d'Indístria concretament és aquí, des de fa
bastant temps, ja a la Conselleria hi ha el personal qualificat
i adient a cadascuna de les seus de cadascun dels consells
insulars que presten tot tipus d'informació sobre qualsevol
tipus d'ajuda que pugui donar el Govern balear a través de
les diferents conselleries. Per altra part, també es mantenen
uns contactes permanents i d'informació fluïda amb les
petites i mitjanes empreses de cadascuna de les Illes que
també estan en condicions de poder assessorar i informar
qualsevol dels afiliats o qualsevol persona que vagi allà a
demanar aquest tipus d'informació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Realment desconeixem un poc, ho reconec, quina és la
situació a Menorca i a Eivissa en aquest moment, però pel
que fa a l'illa de Mallorca, de finestreta única no en
coneixem cap. D'entrada pensi que ja hi ha un galimaties
competencial en el qual si totes les administracions actuants
no es posen d'acord, difícilment serà única la finestreta,
perquè en haver acabat amb una finestreta única, s'haurà
d'anar a una finestreta "bis-única" i l'única "ter" perquè hi ha
llicència d'activitats en aquests moments, evidentment és
una llicència municipal, però que també està en mans
l'informe preceptiu dels consells insulars, hi ha una sèrie de
papers, de llicències, de permisos que s'han d'aconseguir en
distintes conselleries, on, per a nosaltres, el que nosaltres
tenim entès és que dins el mateix Govern balear es fan
rosaris -no diré de l'aurora-, però sí que es fan distintes
estacions d'un via crucis per arribar a treure tots els papers
que són necessaris per obrir una indústria. Nosaltres no
només xerram d'una finestra a la qual s'ofereixi informació,
fins i tot dubtam de si la informació d'ajudes europees està
centralitzada allà mateix que la de la conselleria pròpia del
Govern, etc., creim que el que hauríem de menester és que
una persona físicament se situàs davant una sola finestreta
i d'allà ja se'n pogués anar amb tots els tràmits davant les
administracions públiques, fets. Això significa molta
coordinació, significa una gran capacitat de negociació i
d'establir protocols acceptats. 
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Nosaltres veim que el Govern balear va just en el camí
contrari, en aquest moment, per exemple, no té a veure amb el
tema industrial directament, però sí que hi ha activitats
classificades en mans dels consells insulars, mentre que la
competència d'espectacles que acaba de rebre el Govern balear
se la reserva a la conselleria. Això què significa?, que per obrir
una discoteca, una sala de festes o un cinema, es necessita actuar
el mateix expedient davant la comissió insular d'Activitats
Classificades i davant el Govern balear. Creim que el mateix
tema de les pedreres en matèria del Pla de pedreres que tornava
a superposar, fent encara més complicat els mecanismes per
aconseguir les distintes llicències, és un mal sistema, no es
treballa de cara a criteris únics, a camins únics en els quals totes
les administracions hi puguem col•laborar per fer la vida més
senzilla a aquell empresari, a aquell promotor d'una idea per
animar-lo que realment arribi a bon port. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Quetglas, torn de rèplica.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. El Sr. Alorda ja ha exposat els
contraarguments, jo l'únic que voldria afegir per arrodonir és que
les activitats que ha descrit el Sr. Palau no tenen res a veure amb
la finestreta única, res, activitats d'informació, activitats referents
a facilitar el camí als empresaris que volen emprendre una
activitat industrial, no tenen res a veure amb allò que ha de ser
una finestreta única, és a dir, un únic interlocutor en nom de
l'administració, i millor en nom de totes les administracions, de
cara a un empresari que vol dur a terme una activitat industrial,
i això, encara que el Govern ho vesteixi com ho vesteixi, no
existeix en aquesta comunitat autònoma, i nosaltres voldríem que
sí existís. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Acabat el debat procedirem a la votació conjunta de les dues
esmenes que s'acaben de debatre que són la 6222 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i la 6464 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 6225 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar-la, té la
paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Benvingut.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President per la seva benvinguda. Ben
trobat. 

Aquesta és una esmena que proposa destinar 40 milions
de pessetes per fomentar la creació de petites indústries
dedicades al reciclatge. Són aquestes unes indústries, creim
nosaltres, amb molt de futur, que juguen un doble paper, per
una banda creen llocs de feina i, per altra banda, solucionen
un problema al qual s'ha de fer front a una societat moderna
com la nostra o que pretén ser moderna com la nostra, que
es desenvolupen amb molta forca a tota l'Europa
comunitària i que a la nostra comunitat just comencen a
apuntar. Es tracta de donar-los un suport especial, és una
esmena tradicional que presenta el nostre grup any rera any,
per cert, amb una acollida bastant desfavorable fins a aquest
moment per part del grup que sustenta el Govern, que o no
té la mateixa sensibilitat que nosaltres expressam respecte
d'aquesta qüestió o creu que no és un element prioritari en
la política que ha de desenvolupar el Govern.

Nosaltres pensam que sí, que aquesta tasca de promoció,
de foment de les indústries, de les petites indústries que
hauran de ser així destinades al reciclatge, hauria de ser un
objectiu prioritari del Govern i en aquest sentit proposam
dedicar-hi una quantitat que tampoc no és massa elevada, 40
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres sí que
d'alguna manera estam pel reciclatge i per obrir les petites
i les mitjanes empreses que es puguin dedicar a aquest tipus
d'actuacions, de fet ja no seria el primer any que
acceptàssim aquesta esmena, que hi hagués una partida
pressupostària adient, vull recordar que des de ja fa algun
temps, la Conselleria d'Indústria té partida a tal efecte,
enguany també en té, i en aquest moment se m'ocorr només
un tema, que sé que ve col•laborant i ajudant des de fa
bastant de temps la Conselleria d'Indústria, que és
precisament la recollida dels olis usats i en altres coses que
supòs que no estan en el coneixement d'aquest diputat en
aquest moment, però ja que té aquesta partida, supòs que hi
col•labora. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Orfila, torn de rèplica.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. M'encantaria tenir la informació que
té el portaveu del grup que acaba de precedir-me en l'ús de la
paraula, perquè aquest humil diputat que els parla s'ha dedicat el
temps darrer a formular una sèrie de preguntes al Govern, i
concretament a la Conselleria d'Indústria, demanant quins ajuts
s'han concedit a empreses per fomentar la creació d'empreses
destinades al reciclatge i la contestació del Govern ha estat
sempre que no se n'ha donat cap. Per tant, aquí o hi ha
informacions privilegiades o desinformacions per part del grup
que dóna suport al Govern. Jo li demanaria que tinguessin més
cura de recollir la informació perquè les seves intervencions
fossin més rigoroses, perquè les nostres notícies són que dins
l'exposició de motius o dins les actuacions que precedeixen els
números dels pressuposts, en aquest cas, de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, es parla de foment de noves
indústries i es pot parlar segurament del reciclatge, però no s'han
concedit ajuts i no s'han mantingut actuacions específiques
destinades a promoure la creació d'aquestes empreses. Per a
nosaltres continua essent una acció prioritària, i pensam que és
bo que hi hagi una partida destinada exactament a aquesta
qüestió. Fixi's, senyor portaveu del Grup Popular, que la nostra
és una esmena d'afectació, volem que es destini una quantitat
concreta de la partida global que hi ha destinada al foment
d'incorporació de noves tecnologies, modernització de les
empreses i foment industrial en general, volem que es destini de
forma específica aquesta quantitat a promoure la creació
d'empreses destinades al reciclatge, i açò és evident que no és
exactament el que fa el Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Palau, en contrarèplica, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Orfila, informació total i
contrastada, o sigui que no sé de quina manera vostè ha fet la
pregunta o de quina manera vostè ho interpreta, vostè parla de
foment i jo no sé si les ajudes que dóna el Govern es per a
foment, per a la continuïtat o perquè es faci un determinat servei,
això sí que no li ho vull discutir, el que sí que hi ha són fets
concrets i li puc parlar, fins i tot en el cas de l'illa d'Eivissa i
supòs que a les altres illes també s'actua en aquest sentit, quan ho
necessiten, per exemple, en temes tan importants com és la
recollida dels olis usats, que es recullen, que d'alguna manera
s'han de traslladar des de l'illa petita a l'illa major o a la península
i, sense cap dubte, hi ha una col•laboració el que és la
Conselleria d'Indústria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Acabat el debat, procedirem a la votació de l'esmena
6225 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, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6225.

Al subprograma 724201, promoció i regulació de
l'artesania, s'hi han presentat les esmenes següents: 6223 i
6224 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que es
debatran i es votaran conjuntament. Té la paraula el diputat
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem defensat, i vostè Sr.
President se'n recordarà, moltes vegades perquè ha presidit
aquesta comissió en més d'un debat pressupostari, que hem
reivindicat, de manera constant, que s'havia de destinar des
del Govern més quantitat, més partida al foment de
l'artesania, que, de fet, la'apartat d'artesania dins el conjunt
de la Conselleria, abans de Comerç i Indústria, i ara
d'Agricultura, Comerç i Indústria, l'apartat d'artesania era la
ventafocs del conjunt, d'aquesta macroconselleria que hi ha
en aquests moments. En aquest sentit pensàvem que hi
havia actuacions molt concretes que permetrien el foment
d'aquesta activitat que crea llocs de feina i permet recuperar
en molts de casos, bé, fomenta la creativitat, evidentment,
i permet de vegades recuperar artesanies, elements culturals
i artístics que s'havien perdut o que estaven en perill de
desaparèixer. Una de les actuacions que permeten fomentar
l'artesania és la creació o el manteniment dels mercats de
venda directa dels artesans, i aquest diputat que els parla ha
tengut per via indirecta o col•lateral, el que es vulgui dir,
experiències molt concretes en aquest sentit, de creació de
petites empreses artesanes precisament a partir que es
fomentava o es creaven nous mercats de venda artesanal. Es
tracta de promoure, ajudar els ajuntaments perquè creïn o
mantenguin o millorin aquesta oferta de mercats de venda
directa d'artesania amb una partida de 20 milions de
pessetes que tampoc no arruïna el Govern, els pressuposts
de la Comunitat Autònoma, ni els condiciona amb una
quantitat excessiva.
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I, per altra banda, pensam que s'haurien d'incrementar els
ajuts per a foment de l'artesania que és evident que són molt
pobres. La quantitat que el Govern té previst destinar-hi als seus
pressuposts ens sembla insuficient, pensam que no s'ha fet una
suficient tasca de promoció ni tan sols d'informació davant els
artesans de les possibilitats que tenien d'acollir-se als ajuts que
el Govern té establerts per fomentar la seva activitat, i entenem
en canvi que aquesta és una activitat que hauríem de considerar,
fins i tot, d'interès estratègic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, solament per dir que nosaltres votarem en contra
d'aquestes dues esmenes, perquè entenem que la dotació
pressupostària és suficient. El Sr. Orfila diu en algun moment
que des del Govern no s'ha donat la suficient informació quant a
les ajudes que puguin tenir, jo crec més bé el contrari, jo crec que
els artesans estan molt ben informats si no s'han esgotat les
partides pressupostàries serà que precisament la previsió
pressupostària que ha fet el Govern en altres exercicis, igual que
l'ha feta per a l'any 1997, és suficient, per tant no cal, en cap cas,
fer modificacions; tal vegada amb aquesta modificació podríem,
d'alguna manera privar que si hi hagués una demanda superior a
les quantitats que posen a l'esmena no es poguessin atendre.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Orfila, per replicar, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el portaveu del Grup
Popular no ha llegit l'esmena que presentam, d'una banda la de
transferència als ajuntaments és d'addició; la d'increment dels
ajuts per fomentar l'artesania també és d'addició, per tant no
limita, és tot el contrari, amplia, eixampla, dóna més
possibilitats, possibilita que més artesans es puguin acollir als
ajuts que des de l'Administració es donen per fomentar la seva
activitat. I miri, jo li posaré un exemple perquè vegi que la seva
argumentació, com a mínim, és poc lògica, poc racional, a més
un exemple que afecta l'illa de què vostè prové o per la qual
vostè ha estat elegit coma diputat d'aquest parlament, ajuts per a
la modernització del petit comerç, l'illa on hi ha hagut, el grup
d'illes on hi ha hagut més problemes de fracàs de petits comerços
ha estat Eivissa i Formentera, en tant per cent, l'illa on manco
ajuts s'han aconseguir per fomentar, per millorar, per modernitzar
el petit comerç ha estat també Eivissa i Formentera. Nosaltres
hem defensat, i no sé si l'esmena aquesta s'ha defensat ja, però si
no és una que tendrem temps de discutir-la al seu moment, que
fossin els consells insulars els que precisament fossin els difusors
d'aquesta classe d'ajuts perquè estan molt més a prop de
l'administrat, de l'interessant en aquest cas, la nostra proposta és
simplement incrementar els ajuts a la vegada que es millora la
informació, que no es demanin no vol dir que no es necessitin,
que no siguin necessaris, és que de vegades no arriba la
informació suficient als administrats, als possibles interessats.
Nosaltres voldríem que es milloressin les dues coses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em veig quasi en l'obligació de
contestar amb arguments que ja havia repetit en altres
ocasions, el fet que una determinada illa sigui allà on manco
ajudes s'han concedit, a mi m'agradaria que el portaveu del
PSM m'hagués contestat d'altra manera, i tal vegada
m'hagués convençut i m'hagués dit, "a aquesta illa o a
aquestes illes s'han deixat tantes peticions sense poder
atendre perquè no hi havia partida pressupostària", en aquest
moment sí que ens haguéssim pogut plantejar la possibilitat
d'incrementar o no incrementar les partides, però el motiu
que s'hagin aconseguit manco ajudes efectivament pot ser
pel que vostè diu, que no hi ha hagut una demanda, però no
hi ha hagut una demanda segurament no per manca
d'informació, per dues coses, primerament perquè els
comerços poden estar en condicions o, segona, perquè no
s'ha cregut el moment adient per fer inversions importants
a causa de crisis que puguin tenir els mateixos empresaris.

Informació, total, jo li vull dir que, precisament, la
Conselleria d'Indústria té una persona que pràcticament, no
vol dir que només faci això, però, entre altres coses, es
dedica a donar aquest tipus d'informació. A part, com he dit
abans, crec que també un dels col•lectius més importants,
donada la seva importància quant a afiliació i nombre de
comerços que estan allà dins, són les pimes. Les pimes
també tenen informació diària de totes les aportacions i les
ajudes que pot fer el Govern balear, en aquest cas,
concretament, la Conselleria d'Indústria, que la transmeten
als seus afiliats, no només la transmetre sinó que, fins i tot,
els casos que jo conec, moltes vegades, ajuden a omplir els
formularis i les peticions d'ajudes perquè sigui més fàcil per
als seus afiliats. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Palau.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 6223 i 6224 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes? 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:

Senyores i senyors diputats, per favor, guardin l'ordre i el
debat es desenvoluparà més normalment.

Passam al debat de l'esmena 6466 del Grup Parlamentari
Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena modesta, però d'idèntic
contengut i intencionalitat que les que acaba de defensar ara el
Grup Parlamentari Nacionalista, sobre promoció de mercats
artesanals, realització d'activitats artesanals i divulgació. No
parlaré sobre la necessitat i la importància d'estendre l'activitat
artesanal mitjançant l'única manera que hi ha de promoure el
foment i la seva promoció, que és l'estímul a la creació del
mercat, ja que l'artesania té aquesta modalitat com a forma
específica de comercialització i com a resposta adient a les
necessitats de promoció artesanal que, així com ha dit, amb una
hipèrbole sense cap dubte afortunada, el diputat Sr. Orfila, és un
sector estratègic de la nostra comunitat autònoma. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, Sr. President. Direm que no amb els mateixos arguments
que ja havíem utilitzat a les esmenes del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votam l'esmena 6466 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena?

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 6466.

Al subprograma 761101, Reforma i modernització de les
estructures i promoció del comerç, s'hi han presentat la
següent esmena: 6467 del Grup Parlamentari Socialista. Per
a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena de fons,
d'important contingut, es tracta, ni més ni menys, que en
aquest, com a tots els altres programes, on es desenvolupa
tant publicitat, Pla mirall, passi per transferència als consells
insulars. No s'ha d'insistir amb els arguments que avalen
aquesta posició. El Pla mirall, sense cap dubte, suposa una
distorsió de l'esquema lògic de distribució de competències
a la nostra comunitat autònoma, entre allò que ha de fer el
Govern de la Comunitat Autònoma i allò que pertoca fer als
consells insulars, si continuam amb aquesta dinàmica de
superposicions competencials, aquesta dinàmica de
rivalitats entre l'acció del Govern i la dels consells insulars,
arribarà un moment que es perdrà la lògica de l'actuació
administrativa dins aquesta comunitat autònoma. Nosaltres
no pensam que siguin innecessaris els doblers que el Govern
preveu per al Pla mirall, sinó que denunciam una carència,
denunciam una carència que nosaltres compartim, que
nosaltres veim.

Efectivament, fan falta fons per a aquestes activitats, la
responsabilitat dels quals és dels consells insulars i, per tant,
el més lògic és que aquests fons passin del Govern de la
Comunitat Autònoma als consells insulars, perquè a través
dels mecanismes lògics de cooperació amb els ajuntaments
que, per lògica, (...) als consells insulars, es desenvolupi
aquest famós pla mirall, amb aquest o amb un altre nom. Per
tant, el contingut d'aquesta esmena és bessó amb el
contingut d'altres esmenes que a cadascuna de les seccions
i els subprogrames que desenvolupen el Pla mirall, el Grup
Parlamentari Socialista ha presentat per tal que l'execució
d'aquest pla passi als consells insulars, que són els seus
agents executors lògics. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em sembla que aquest portaveu que
els parla ja havia tengut ocasió d'expressar l'opinió del Grup
Popular referent a una esmena similar a una altra secció,
concretament, la secció 12. Nosaltres entenem que el Pla mirall
afecta a diferents seccions del Govern, no interfereix amb les
competències dels consells insulars. És un  pla com varen ser, si
no igual, sí que semblant a les (...), o un pla d'embelliment o
altres tipus de plans que ha fet el Govern balear. Benvinguts
siguin tots els plans que representin una millor inversió (...) de
les nostres illes i, per tant, crec que només és un programa
perquè, tant als ajuntaments com als consells insulars, si ho
creim convenient, fins i tot als privats, es puguin tenir iniciatives
i tenir una col•laboració a través d'aquest pla del Govern de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passam a la votació de l'esmena 6467 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor de l'esmena? 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 6467.

Passam al debat de l'esmena 6697 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per a la seva defensa, té la
paraula la Sra. Diputada Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 50 milions de
pessetes, destina a augmentar la partida cap al foment de les
petites i mitjanes empreses. Pensam que és el sector majoritari a
les illes, dins el teixit industrial, es tractaria d'augmentar la
partida destinada a aquesta conselleria per tal que, dins el pla de
promoció del comerç i de modernització del comerç, hi pogués
haver majors ajuts a les petites i mitjanes empreses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també valoram molt
positivament la creació de petites i mitjanes empreses a la
nostra comunitat. Una prova d'això és que la majoria de les
empreses estan dins aquest segment. Entenem que les ajudes
que es donen, bé des de Comerç o des d'Indústria, són
suficients, però el Govern balear no només té actuacions a
través d'aquesta conselleria, sinó que preveu actuacions a
través d'altres seccions com pot ser economia, o altres que
també ajuden a les petites i mitjanes empreses. Per tant, com
he dit abans, el Grup Popular està sensibilitzat en aquest
tema, les petites i mitjanes empreses, i crec que és una
mostra que el PP, no només aquí, en aquesta comunitat,
procura ajudar a les petites i mitjanes empreses, sinó que,
fins i tot, a nivell del Govern estatal també es duen a terme
polítiques d'ajuda, com la recent mesura sobre el pagament
de l'impost a societats, que s'ha rebaixat un nombre de punts
molt important. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passam a la votació de l'esmena 6697 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor de l'esmena? 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 aquesta esmena.

Amb el debat i votació d'aquesta esmena, hem
dictaminat la secció 20.

A la secció 31, Serveis comuns, despeses diverses, en
ponència, es va presentar una esmena in vocce per part del
Grup Parlamentari Popular, amb la següent aplicació
pressupostària: alta secció 31, centre de cost 31101,
subprograma 126901, subconcepte 24000, per una quantia
de 89.185.473 pessetes; baixa secció 32, centre de cost
32101, subprograma 912101, subconcepte 46100, per una
quantia de 89.184.473 pessetes, és a dir, igual que l'import
de l'alta. Sotmesa a votació, va ser aprovada. Aquesta
esmena queda incorporada en el dictamen.
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A la secció 32, Ens territorials, subprograma 912101,
transferències als consells insulars, s'hi mantenen les següents
esmenes: esmenes de debat conjunt número 6518 del Grup
Parlamentari Socialista i número 6358 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per defensar l'esmena 6518 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena demana, lògicament,
insistint en la necessitat de racionalitzar i que cada nivell
administratiu, els consells insulars, en concret, tenguin la seva
responsabilitat sense interferències i sense distorsions en
l'esquema competencial. Atès que les competències en matèria
d'urbanisme varen ser transferides als consells insulars i les estan
exercint amb tota normalitat, no té cap sentit la interferència del
Govern de la Comunitat Autònoma per mantenir una partida de
subvencions al planejament municipal. Una partida que és
necessària, atès que hi ha municipis que per les seves dificultats
financeres, fins i tot tècniques per dur endavant les seves
revisions, les modificacions o simplement les implantacions del
seu planejament municipal, s'han de veure ajudats per part de qui
té la competència urbanística per l'elaboració d'aquest
planejament. No té cap sentit que les ajudes al planejament
urbanístic, venguin des d'una instància distinta d'aquella del qui
té les competències en matèria d'urbanisme. Atès que,
efectivament, aquestes subvencions són estrictament necessàries,
especialment en els petits municipis, pensam que és
absolutament imprescindible que les quantitats que el Govern de
la Comunitat Autònoma destina a les subvencions del
planejament urbanístic municipal siguin transferides, sense més
ajornaments, sense cap altra consideració, als consells insulars,
que són els responsables de l'urbanisme dins la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas, per defensar l'esmena 6358 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena és semblant a
la presentada pel Grup Parlamentari Socialista, amb un
matís important, semblant a la que es va presentat (...) seu
de la Conselleria de Medi Ambient. Nosaltres no demanam
que les subvencions, ni la transferència, siguin finalistes, per
planejament municipals, sinó que demanam que duguin els
doblers propis d'una competència dels consells insulars als
consells insulars. Estam convençuts que aquesta necessitat
que nosaltres compartim, els consells també seran receptius
i, segurament, mantendran aquesta línia d'ajuda tant si
l'amplien com si ho fan amb serveis propis, via subrogació
de competències, com si ho fan via transferència perquè
l'ajuntament es faci càrrec de la redacció de les normes.
Creim que és important començar a tenir corresponsabilitat.
Això significa que es doni als consells insulars uns
ingressos no finalistes, com ho són a partir de l'any passat,
per poder exercir amb dignitat, amb unes certes garanties
d'èxit, les seves competències. No creim que sigui la
fórmula adequada, per via d'esmenes, en aquests
pressupostos, transferir de distintes seus, doblers finalistes
per als consells insulars perquè exerceixin les competències
pròpies. El que creim que és s'ha d'ampliar
considerablement el finançament dels consells insulars.

Crec que ja és important començar a fer una reflexió
seriosa de caràcter institucional. Una reflexió que, per
ventura, interessarà relativament poc a la ciutadania, que li
interessa relativament saber qui és el competent en una
determinada matèria, el que vol és que es donin amb
eficiència els serveis públics. Però creim que els que estam
més dins aquesta organització interinstitucional, hem
d'apostar pel seny i per la racionalitat. Aquesta superposició
de competències, que es produeix actualment, està
provocant una duplicació de burocràcies, duplicació
d'administracions, dobles finestretes, triples finestretes,
estam entrant dins un galimaties demencial. Si no posam un
poc d'ordre en el repartiment competencial d'aquesta
comunitat autònoma, no hi haurà cap jurista que es pugui
aclarir, no parlem ja dels ciutadans que ja fa estona que
estan ben confusos per saber cap on han d'anar per arribar a
trobar una determinada competència. Creim que seria un
bon pas que la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació
del Territori ves que ja ha perdut aquesta competència i
cedís aquest..., que el Govern trobàs i valoràs que aquesta
competència l'han d'exercir els consells insulars i, com a
mínim, que aquests 43 milions de pessetes fossin transferits
ja dins aquesta anualitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, per
contestar, té la paraula el diputat Sr. Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que ja es va
debatre en el seu moment, dins la secció corresponent, i, per tant,
en aquell moment, nosaltres ja ens vam posicionar respecte al
seu contingut. Com que, en aquell moment, vam argumentar que
no era adient donar-li suport, mantendrem aquest sentit de la
votació i tampoc no donarem suport a aquestes dues esmenes,
perquè, com ja vàrem dir, aquest no és el mecanisme per
incrementar la dotació o l'abast competencial que als consells
insulars es va transferir amb la corresponent llei del Parlament.
Per altra banda, són despeses, són crèdits pressupostaris que la
Comunitat Autònoma té compromesos en funció de les
competències que es va reserva en ocasió de la tramitació
d'aquella llei. Per tant, com dic, votarem en contra d'aquestes
dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres ens consta una reserva de
competències del Govern en matèries que afecten a distintes
illes, no se m'ocorr, en aquest moment, cap planejament
municipal que pugui afectar a distintes illes de l'arxipèlag,
evidentment som sensibles al fet que sí ens presenten aquest
supòsit, nosaltres l'estudiarem i, per ventura, li donarem suport.
Però, en aquest cas, com que no el tenim, pensam que no es
tracta d'incrementar les competències urbanístiques cedides,
sinó, senzillament, respectar la cessió ja realitzada. No es tracta,
a partir d'ara, d'una dotació per un servei que, en un moment
determinat, va ser quantificat, sinó que es tracta d'unes
competències que estan repartides i dotades amb fons no
finalistes, com a mínim, des de l'any passat, amb una esmena que
va pretendre allargar el sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, o prorrogar el sistema existent, però amb una
diferència notable, i era que els fons ja no són finalistes. Crec
que el que ha de fer el Govern és reconèixer que subvencionar
planejaments municipals no entra dins cap de les reserves
competencials que fa la Llei d'atribució de competències als
consells insulars, Sr. Juaneda.

Crec que si es fa una lectura mínimament objectiva de la llei,
s'hi ha d'arribar tant per pa com per sal. Si un llegeix el POT, i
veu quines són les competències amb subrogació de
competències que mantenen els consells insulars, arriba a la
mateixa conclusió. Doncs, el Govern arriba just a la conclusió
contrària, no només menten aquests 43 milions (...) medi
ambient, sinó que crea una partida, en seu a la Conselleria de
Turisme, per ajudar als ajuntaments a modificar els seus
planejaments per adaptar-se al POT, anant, fins i tot, en contra de
la literalitat del POT, em referesc al cas de l'illa de Mallorca.
Creim que és un error greu, greu. Creim que, amb aquesta
esmena, estam apel•lant a la responsabilitat del Govern per ser
capaç de veure que l'eficiència, l'eficàcia a la gestió necessitat
claredat en la distribució de competències, creim que aquest no
és un debat simple. És un debat important que s'ha de tenir,
perquè entram dins un galimaties que serà brutalment
contraproduent per als interessos d'aquesta comunitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació conjunta de les esmenes 6518 del
Grup Parlamentari Socialista i l'esmena 6358 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

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:

Les esmenes 6826, 6827 i 6828 del Grup Parlamentari
Mixt, com que no hi ha ningú per fer la seva defensa,
decauen.

Passam a les esmenes números 6350, 6268, 6269, 6274,
6334, totes elles del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que es debatrem i es votaran conjuntament. Per fer la seva
defensa, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup està preocupat per
aquesta superposició de competències que s'està produint,
perquè si continua així el règim de cessió de competències
als consells insulars, podem entrar dins un carreró sense
sortida. Quan s'ha lliurat una determina competència als
consells, el Govern reserva una part, fins i tot, després, està
gelós i crea línies d'ajuda per sobre de les que té convocades
els consells insulars, dins una competitivitat que, en
comptes de ser enriquidora per al ciutadà, únicament distreu
fons públics i fa actuacions cada vegada més migrades, més
poc coherents, més poc planificades i de més baix abast. En
aquest mateix sentit, doncs, miram d'aclarir aquest
repartiment competencial, a través d'unes esmenes.
Nosaltres creim que és necessari un gran pacte
interinstitucional perquè tornàs a agafar la via que hauria
d'haver tengut des del primer moment, però, ara estam (...)
esmenes en els pressupostos i és aquí on nosaltres farem
aquesta defensa.

La primera, la 6350, es refereix a les organitzacions de
minusvàlids. També, malgrat el redactat literal de la
proposta, es pretén que el que té previst el Govern en
aquesta partida vagi directament als consells insulars de
manera no finalista, convençuts com estam que els consells
insulars mantendran, incrementaran o canviaran les línies,
però amb la mateixa ajuda, i podran optimitzar tots els
recursos de benestar social que en aquests moments
manegen, si els incrementen i els augmenten les
competències, o es clarifiquen les competències que tenen
en aquests moments.
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La 5268 està un poc ficada aquí, però no és ben bé de consells
insulars, sinó de fons de cooperació municipal. Aquesta
superposició de competències, que comentava, amb els consells
insulars es provoca, cada vegada més, cap als ajuntaments. Els
ajuntaments tenen dificultats financeres molt importants per
donar cobertura a les seves competències, però també perquè els
fan reptes, els provoquen envits per part de l'administració
central, per part del Govern balear, fins i tot, dels consells a un
altre nivell, que a cada aportació de competències pròpies
d'administracions territorialment superiors hi facin la seva
aportació, quan, competencialment, no tendrien ni aquesta
competència ni aquesta obligació. Mentre, amb aquests envits,
atès que han de posar un percentatge a les obres que fan aquestes
administracions superiors, no tenen llibertat per fer la seva pròpia
política municipal, sinó que s'han d'apuntar als reclams d'altres
administracions. Jo crec que és important que els ajuntaments
tenguin fons no finalistes, fons que permetin la seva autonomia
financera, la seva autonomia, per tant, política, perquè si no hi ha
autonomia financera, malament rai per fer política realment a un
municipi. Per això demanam la creació d'un fons de cooperació
municipal de 650 milions de pessetes, com a mínim, per
començar. És un fons, com dic, de característiques no finalistes.
No creim que sigui adequat ajudar només a ajuntaments de la
Serra de Tramuntana de l'illa de Mallorca, amb unes condicions
absolutament taxades, amb unes quantitats molt petites, sinó que
creim que s'ha de generalitzar amb criteris objectius i repartir,
com dic, aquests fons entre tots els municipis de les Illes Balears.

Quant al 6269, es tracta d'una esmena tècnica. Ens agradaria
que, com a mínim, aquesta fos admesa, perquè creim que dóna
claredat a la presentació dels pressupostos. Demanam el
desglossament, per cada illa, de les transferències previstes per
als consells insulars. Ara mateix, ens hem trobat que el Govern
ha volgut recuperar una part d'aquesta partida prevista a la secció
32 per mor de la no assumpció, de moment, de les competències
d'ordenació turística per part de l'illa de Mallorca, allà hem hagut
de descobrir quina era la quantitat que tenia previst el Govern per
aquesta partida, en concret, 89 milions de pessetes, quan la llei
parlava de 150, i no sabem ben bé d'on surten aquests 89, ningú
ho ha explicat. No ho sabíem a la memòria d'aquesta secció 32,
ni ho sabrem a partir d'ara. Nosaltres creim que, com a mínim,
aquest desglossament ens donarà més claredat per interpretar les
dades i sabrem a (...) quan discutim els pressupostos.

L'esmena 6274 demana un increment de les transferències no
finalistes als consells insulars. És una constatació, crec que
competència per competència, que el Govern ha estat mesquí a
l'hora de transferir recursos, o el Parlament a l'hora de fer la
dotació a la Llei d'atribucions, de les competències que en
aquests moments gestionen els consells insulars. A més a més,
hi ha un altre element, s'ha incrementat la dotació de l'Estat al
finançament de les competències autonòmiques. Els consells
insulars, a part de diputacions i, per tant, d'ajuntaments a
ajuntaments, una línia de cooperació, també tenen aquestes
competències autonòmiques cedides. Per tant, pareix que la
mateixa lògica del sistema diu que si s'incrementa la línia de
finançaments a les competències autonòmiques que gestiona el
Govern balear, en la mateixa proporció s'haurien d'augmentar
aquestes línies autonòmiques que gestionen els consells insulars,
com a institucions que són de la Comunitat Autònoma. Creim
que un mínim de lleialtat interadministrativa donaria la lògica i
el seny que el Govern en el seu avantprojecte, en el seu projecte
de pressupostos, ja hagués fet aquest increment. No ha estat així,
ni tan sols veim l'augment de l'IPC, ens diuen que probablement
es mirarà d'augmentar dins l'any, i nosaltres creim que el que s'ha
de fer és pressupostar, a principi d'any, el que s'ha de donar als
consells insulars, fer-ho amb lleialtat i fer-ho amb
corresponsabilitat. No pot ser que aquesta secció 32 hagi no
incrementat el que significa dins el global dels pressupostos
respecte del que significava l'any 95, o el que significava l'any
94. Creim que és una incongruència greu i una persecució als
consells insulars, o no assumir per part del Govern que una

manera de gestionar competències autonòmiques és via
consells insulars. Això ens va molestar, especialment, des
de la tribuna del Parlament, quan el Sr. Conseller Rami ens
recordava o ens deia que no tenien cap obligació de fer-ho,
fins i tot, que podien aconseguir increments notables, per
part del Govern de l'Estat, del finançament no finalista de
les competències autonòmiques i no traslladar-ho als
consells insulars. Que algú s'atreveixi a dir això en públic,
i formi part del Govern balear, a nosaltres ens preocupa
sincerament.

La darrera, la 6334, fa referència a una altra competència
cedida que, d'una manera (...), es reserva el Govern balear,
el tema del patrimoni històric i artístic. No és només una
qüestió competencial, que, per una banda, els consells
insulars tenen competència en matèria de patrimoni, i, per
altra banda, tenen competència en matèria d'urbanisme i en
matèria d'habitabilitat, sinó que també és una qüestió de
superposició que va en detriment. Els consells insulars tenen
actualment un pla de façanes, el Pla mirall, el Govern crea
un altre pla de façanes, això no té ni cap ni peus. Els
consells insulars intenten fer protecció de jaciments,
protecció d'àrees de rehabilitació integrada, intenten fer
actuacions mínimament agosarades i mínimament
ambicioses quant a la rehabilitació patrimonial, que en
aquests moments és urgent a totes les Illes Balears, mentre
que el Govern fa línies paral•leles amb molts més recursos.
Si em permeten dir que, després, ho fa de manera clientelar,
el nostre escàndol ja passa de ser competencial a ser supí
per una qüestió de transgressió, no només de la part
competencial, sinó, fins i tot, d'un ús no adequat. Tenim en
compte, acab, que hi ha un organisme especialitzat en
patrimoni, un organisme posat per tècnics que són els que
realment hi entenen, que són els que nosaltres creim que han
d'establir les prioritats en rehabilitació patrimonial i, en
aquests moments, es diuen comissions insulars de
patrimoni, o ponències tècniques. Són una gent que creim
que són capaços de fer planificacions, de fer barems,
d'establir criteris i de sedasar quines són les urgències, i
quins són els criteris que s'han d'utilitzar en les actuacions
patrimonials. Mentre, hi ha una conselleria de Foment,
especialitzada en fer carreteres, amb enginyers
especialitzats en fer carreteres, més o menys respectuoses
amb el medi ambient i més o menys respectuoses amb el
paisatge, que són els que informen aquestes rehabilitacions
patrimonials. Creim que no és adequat, creim que no és un
repartiment competencialment assenyat i, per això,
demanam aquesta transferència als consells insulars. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. El Sr. Juaneda, per contestar, té la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte a les esmenes 6350 i, la
darrera que ha defensat, 6334, nosaltres creim que són actuacions
del Govern que, de cap manera, suposen un perjudici ni una
superposició, en el sentit negatiu de la paraula, de les
competències que exerceixen els consells, al contrari. Són
actuacions complementàries que també ajuden a aconseguir els
objectius que, en cada cas, es fixen.

Per altra banda, l'esmena que proposa la creació del fons de
cooperació municipal, evidentment, vostè sap que aquest no és
el mecanisme legal per a la creació d'aquest fons, nosaltres
entenem la presentació de l'esmena pel que és la seva proposta
en aquest sentit, però no és aquest el mecanisme per crear un
fons de cooperació municipal, sinó que és un altre que està
perfectament taxat i perfectament regulat.

Pel que fa al desglossament per illes de les transferències als
consells insulars, també existeixen suficients mecanismes
d'informació en el Parlament per tenir coneixement de quin és
aquest desglossament, de quin és el detall per a cada illa del que
són les transferències als consells, però en qualsevol cas també
podem estudiar la possibilitat d'aprovar aquesta esmena en el
Plenari, però haurem de fer, primer, la consulta de si tècnicament
i per raons de tècnica pressupostària, açò és possible.

I quant a l'increment del finançament als consells insulars,
també és una esmena que se sap a priori que no és possible que
sigui aprovada, perquè tampoc no respecta els mecanismes fixats
per aquesta qüestió, sinó que la revisió del sistema de
finançament tots coneixem quin és el procediment i,
evidentment, no és el procediment d'esmenar els pressuposts i,
per tant, nosaltres també en aquest cas votaríem en contra de
l'esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Alorda, per replicar té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres el que no pretenem
en aquest moment és ni crear un fons municipal ni
modificar el sistema de finançament dels consells insulars,
és evident, no és el mecanisme de les esmenes, però com
que sí que pretenem que hi hagi un fons de cooperació
municipal i com que sí que pretenem que dins l'any 97 es
modifiqui el sistema de finançament dels consells insulars,
el que feim ja, en previsió de poder-ho complir, és que
estigui dotada pressupostàriament aquesta possibilitat
perquè quan s'aprovi la llei que nosaltres presentaríem en
aquest sentit, no passin gens d'ànsia que, com a mínim,
tendrien la cobertura pressupostària per poder-ho complir,
perquè allò que podria succeir, si no, és que quan
presentàssim la llei per poder fer aquest fons de cooperació
municipal, no fos factible per la qüestió que no hi hagués la
dotació pressupostària i no fos el moment de crear, en aquell
moment, dotacions pressupostàries. 

És a dir, que no passi gens d'ànsia; nosaltres estam
convençuts que, fins i tot modificant l'articultat, podríem fer
un esforç; si vostès expressen el seu suport polític, també
fins i tot podríem admetre que es fes la modificació
posteriorment, però si vostès ara mateix ens admeten
l'augment de la creació del fons de compensació
interinstitucional de la dotació de la partida pressupostària,
tan bon punt com s'obri el període de sessions podem pactar
la llei que el faci possible.

Per altra banda, només vull contestar-li ràpidament al fet
que no hi hagi superposició. Jo no sé a què diu vostè
superposició, però sí hi ha un pla de façanes, amb unes
determinades característiques, que és un hereu d'un pla de
façanes que feia el Govern balear per la Conselleria de
Cultura i, en aquest moment, els consells insulars l'estaven
duent a terme amb característiques semblants, i surt la
Conselleria de Foment amb la partida de patrimoni històric
i crea un pla de façanes i li diu que és el Pla Mirall, i crea un
pla que se li diu millorament de façanes, en el qual es poden
apuntar els ajuntaments, amb uns percentatges i amb una
filosofia bastant semblant; si això no és superposició de
competències ja em dirà vostè un exemple més flagrant
d'això, però, de tota manera, tots i cadascun dels casos que
nosaltres deim són casos de superposició de competències
que, com dic, no ajudes a una planificació d'actuacions
integrals que es coneguin en els nostres municipis, que es
coneguin en els nostres pobles i que les conegui la
ciutadania, ans al contrari, el que fan és una dispersió de les
competències i una dispersió dels recursos que el que fan és
haver de fer petites accions, totes elles anecdòtiques i sense
gran calat polític cap d'elles. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Juaneda?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, només vull fer una precisió respecte del Pla de
façanes; crec que està clar i queda clar, a la normativa que el
regula, que el Pla Mirall suposa un complement financer pel que
és el Pla de façanes que venien duent a terme els consells
insulars, és una aportació addicional amb la qual, fins ara, no es
comptava des dels consells i, en cap cas, es trepitgen
competències que exerceixen els consells, perquè continuaran
gestionant el Pla de façanes, com dic, el Consell Insular de
Menorca, amb una major aportació del Govern, la qual cosa
hauria de ser ben rebut per tots els grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per favor, deman a les senyores i
senyors diputats si volen tornar als seus seients. Passarem a la
votació de les esmenes 6350, 6268, 6269, 6274 i 6334, 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:

Anem  a procedir al debat conjunt de les esmenes 6443, 6523,
6520 i 6519, totes del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he de demanar
disculpes perquè l'esmena 6443 conté dos errors que ja vàrem dir
en ponència però que m'agradaria que quedàs més clar, en primer
lloc que les partides d'alta i baixa -això es veu a simple vista-
estan creuades, estan equivocades, i que, al final, quan diu "els
consells insulars per fons de compensació", ha de dir
"intermunicipal", ja es va dir així en ponència. Moltes gràcies.

Bé, aquesta és una esmena ambiciosa, demana la
transferència als consells insulars per a la creació d'un fons
de compensació intermunicipal de 1.000 milions de
pessetes. És una esmena ambiciosa, però creim que té tot el
sentit en aquest pressupost. Aquest és -ja ho hem dit altres
vegades- un pressupost clarament i fortament expansiu; és
el moment, idò, que amb un increment no justificat pels
increments competencials corresponents de més de 6.000
milions de pessetes, es posi en marxa un mecanisme
reiteradament reclamat des d'aquest parlament, al manco des
del Grup Parlamentari Socialista, any rere any, a tots els
pressuposts així es reclama, per donar compliment al
necessari exercici de la compensació entre els distints
municipis que, per raons d'ingressos, per raons d'activitat
econòmica, per raons de preservació mediambiental, per
raons de càrregues assumides, per raons d'igualtat en els
serveis que han d'oferir en els distints ciutadans, necessiten
veure compensats els seus esforços.

Evidentment nosaltres pensam que aquesta és una
política que ha de ser exercitada des de i a través dels
consells insulars, i entenem que -insistesc una vegada més-
amb un pressupost fortament expansiu és el moment de
dedicar una quantitat important, és a dir, la transcendència
de la qual sigui significativa a l'hora d'equilibrar els
pressupostos municipals i, per tant, anar cap a la igualació
del nivell de vida i dels serveis públics dels ciutadans, arreu
de les illes, sigui quin sigui el municipi allà on resideixin.

L'esmena número 6523 respon a tres compromisos.
Aquesta legislatura ja ha conegut tres presidents de la
Comunitat Autònoma, tots tres es varen comprometre, amb
el Consell Insular de Mallorca, a participar, mitjançant una
aportació al voltant de 150 milions de pessetes per any, en
la rehabilitació de l'edifici de la Misericòrdia. Aquest
compromís no l'hem trobat reflectit pressupostàriament, per
tant, demanam que s'incorpori al pressupost per donar sentit
pressupostari i per donar resposta adequada als
compromisos del Govern expressats, de manera solemne, de
manera important, a reunions oficials, al Consell Insular de
Mallorca, participar amb unes quantitats, al llarg de distintes
anualitats, a la rehabilitació de l'edifici de la Misericòrdia
per un import de 150 milions de pessetes.

L'esmena número 6520 fa referència a l'increment,
equivalent al de la Comunitat Autònoma, del finançament
als consells insulars. No pretenem, perquè és una esmena
d'idèntica filosofia de la defensada anteriorment pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, una revisió del sistema del
finançament, com ha argumentat en contra el Sr. Juaneda.
No pretenem això, ni molt menys. El que deim és que és de
justícia que si el Govern de la Comunitat Autònoma ha vist
augmentat el seu finançament per les competències
transferides de l'Estat, per les competències assumides, i
part d'aquestes competències estan exercides pels consells
insulars, és absolutament de justícia que part d'aquest
finançament que el Govern de la Comunitat Autònoma ha
vist incrementat, passi als consells insulars perquè són els
que exerceixen les competències de la Comunitat
Autònoma. Això no és subvertir, ni canviar, ni alterar, ni
revisar el sistema de finançament. Simplement és augmentar
la participació dels consells insulars en la mateixa mesura
que augmenta la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en relació a les competències que els consells
insulars exerceixen, perquè no es tracta d'un nou
finançament, es tracta d'evitar una autèntica apropiació
indeguda que està fent el Govern de la Comunitat
Autònoma d'uns doblers que pertanyen a unes competències
que, en aquests moments, no exerceix el Govern de la
Comunitat Autònoma, sinó els consells insulars. Per tant, ja
no es tracta que el Govern pugui o no pugui fer. 
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Jo també em vull fer eco de la preocupació que varen produir
en el Grup Parlamentari Socialista les paraules del Sr. Rami quan
va dir en el plenari que no hi havia cap obligació i que el Govern
de la Comunitat Autònoma, si volia, s'ho podia quedar, perquè
això ens provocaria una situació que reduiríem a l'absurd. Vostès
imaginin, senyores i senyors diputats, que l'article 39 estigués
fortament desenvolupat, que hi hagués una bona quantitat de
competències assumides i exercides pels consells insulars, i el
Govern de la Comunitat Autònoma es negàs a fer partícips  els
consells insulars dels beneficis de qualsevol increment de
finançament de les competències assumides; estaríem en una
situació absolutament demencial on s'estaria condemnant els
consells insulars a la fallida financera mentre el Govern de la
Comunitat Autònoma obtindria uns beneficis absolutament
incalculables i injustificats. Per tant, no hi ha cap intenció de
revisar el sistema de finançament autonòmic, es tracta de repartir
amb estricta justícia els increments de finançament que en aquest
pressuposts ja es preveuen, i pensin que si en el futur els
increments de finançament per competències assumides encara
augmenta, aquesta filosofia s'ha d'instrumentar però amb
absoluta urgència i, si és necessari posar un mecanisme
automàtic mitjançant la modificació de la Llei de Consells
Insulars, així s'ha de fer, però, en qualsevol cas, el mecanisme
automàtic ha d'existir, perquè sinó -insistesc i ho torn a dir,
conscient perfectament del contingut de les meves paraules- es
tracta d'una vertadera apropiació indeguda. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Respecte de les esmenes
6443, 6519 i 6520, serveixin els mateixos raonaments que hem
fet en ocasió del debat de les esmenes del Grup PSM i sobre els
quals incidirem amb més profunditat en el debat plenari.

I respecte de l'esmena 6523, en aquest moment nosaltres no
li donarem suport pel que suposa de consignar ara mateix una
quantitat concreta i específica sense tenir clar i sense saber quin
és el projecte concret i quin és l'acord que existeix entre les dues
institucions, però, ja dic, sense perjudici que en el moment que
s'arribi a un acord i es parli amb un projecte damunt la taula, amb
una actuació concreta, el Govern pugui arbitrar les partides, les
dotacions pressupostàries necessàries per dur-lo endavant. Per
tant, repetesc que en aquest moment votarem en contra d'aquesta
esmena així com de les altres tres pels motius que ja he dit.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Acabat el debat procedirem a la
votació conjunta de les esmenes 6443, 6523, 6520 i 6519,
totes 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:

Gràcies. 

Arribats a aquest punt, i donat que hi ha convocada una
Mesa del Parlament i diversos diputats d'aquesta comissió
són membres de la Mesa del Parlament, s'aixeca la sessió i
recomençarem a les 11,15. Gràcies.
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