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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per debatre el Projecte de llei de pressupostos de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En primer lloc deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Mauricio Rovira substituye a Carlos Cañellas.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Javier Tejero substitueix Joana Barceló.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Joan
Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Entrarem directament en el dictamen i començam amb la
secció 34, Deute públic. A la totalitat de la secció es manté
l'esmena número 6559 del Grup Parlamentari Socialista. Per a
la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Vull donar-la per defensada i reservar
els arguments pel plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
vull dir que el nostre grup votarà en contra d'aquesta esmena i,
en funció dels argument que doni el diputat del PSOE en el
Plenari, idò nosaltres ja la rebutjarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a votació l'esmena 6559 del Grup
Parlamentari Socialista, esmena a la totalitat de la secció 34.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; abstencions, 3. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6559.

A la secció 36, Serveis comuns, despeses de personal, no
es mantenen esmenes.

A la secció 71, Entitat autònoma Institut d'Estudis
Baleàrics, no es mantenen esmenes.

A la secció 74, Entitat autònoma Servei Balear de la
Salut, en el subprograma 412101, Assistència hospitalària,
es mantenen les esmenes següents, totes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, números 6328, 6329 i
6330. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són unes esmenes que pretenen
crear la xarxa hospitalària de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, els serveis públics sanitaris, que estan en una
situació d'infraestructures precària, es doni una empenta a
la rehabilitació dels edificis i a allò que siguin inversions de
caràcter d'instal•lacions sanitàries, etc. La primera fa
referència a l'hospital Joan March per una quantia de 60
milions de pessetes, la segona a l'hospital General també per
60 milions de pessetes i la tercera a l'hospital Psiquiàtric,
per 80 milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para anunciar que vamos a votar
en contra de estas enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de les
esmenes 6328, 6329 i 6330 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

A la nova secció 75, Institut Balear d'Afers Socials, al
subprograma 313401, Gestió de serveis socials a la tercera edat,
no es mantenen esmenes.

A les empreses públiques es mantenen les esmenes
següents: a la A, Fires i Congressos de Balears, Societat
Anònima, Ficobalsa, es mantenen a la totalitat les esmenes
números 6363, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i la
número 6622, del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa
de la número 6363, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la idea de l'esmena a la totalitat
és bàsicament de desaparició de l'empresa Ficobalsa que ja va
ser un refregit de l'antiga Ifebal. Creim que no hi ha política
firal a les Illes Balears i, d'haver-n'hi, hauria de quedar ben
incardinada dins la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria, dins el que sigui tot el món de l'activitat econòmica,
i no dins Presidència, com està en aquests moment. Creim que,
en tot cas, el debat s'haurà de produir en el Ple del Parlament i,
per tant, per allà ens reservam aquesta esmena a la totalitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6622 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. El fonament, a més a més de
l'expressat pel Grup Parlamentari PSM, des del nostre punt de
vista és que hi ha una manca general de política firal dins la
Comunitat Autònoma i, en tot cas, aquesta empresa sembla que
no respondria a les necessitats, independentment d'on hauria
d'estar ubicada o no, no respondria a les necessitats de les Illes
Balears, si tenim en compte tant les memòries com el llistat
d'activitats que es duen a terme al llarg de tot el temps. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Jaén per contestar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros no vamos a
aceptar estas enmiendas porque discrepamos de los criterios
expuestos por los portavoces que han definido las mismas
y justamente entendemos todo lo contrario, que sí que hay
una política ferial de esta comunidad autónoma y que se
puede discrepar en cuanto a la adscripción de esta empresa
pública a una conselleria o a otra; por eso es competencia
del Gobierno que la inscribe en función de las competencias
de atribuciones que pueda hacer de ello. Basta seguir un
poco los certámenes que se llevan a término año tras año y
basta también observar como, dentro del propio sector al
cual afecta o de las personas que acuden, del éxito de la
mayoría de los certámenes como estamos acostumbrados a
comprobar, no sólo por el volumen de negocio, sino
también por la presencia de personas que acuden a las
mismas en sus visitas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de les esmenes
a la totalitat que acabam de debatre, que són la 6363 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i la número 6622 del
Grup Parlamentari Socialista. Ambdues són esmenes a la
totalitat de l'empresa pública Fires i Congressos de Balears,
S.A.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre
a votació.

A la B, Institut Balear de Promoció del Turisme, Ibatur,
a la totalitat es mantenen les esmenes número de registre
6364, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i la número
6661, del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa de
l'esmena 6364 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té
la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Reservarem el debat pel Plenari.
Simplement vull dir que estam en desacord amb objectius
i prioritats que té, en aquests moments, Ibatur, i
determinades despeses que també afronta aquest institut.
Açò és evident en diferents debats que s'han donat al llarg,
no d'aquest període de sessions passat, sinó de tota la
legislatura i fins i tot de legislatures passades i, per tant, és
obvi, és lògic que discrepem de la totalitat del seu
pressupost. Però com que pensam que el debat de supressió
d'una empresa pública o la totalitat d'una empresa pública és
un debat eminentment polític, el reservarem pel Plenari.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per defensar l'esmena 6661 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. També és la manca d'objectius clars,
la manca de priorització, la manca de polítiques concretes que
responguin a les necessitats que té el sector turístic en relació
a les grans problemàtiques de l'estacionalitat, presència i
promoció dels mercats en declivi que afecten territorialment, de
manera diferenciada, en concret a les illes de Menorca i Eivissa
en relació a Mallorca pel que fa a promoció turística, la manca
de concreció de les accions que Ibatur desenvoluparà al llarg de
l'any 1997 emparen la nostra esmena a la totalitat a la qual
també reservam el desenvolupament argumental pel Plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat procedirem a la
votació conjunta de les esmenes 6364, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i l'esmena 6661 del Grup Parlamentari
Socialista, esmenes a la totalitat a l'empresa pública Institut
Balear de Promoció del Turisme.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

I passam al debat de l'esmena 6403 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Es defensa en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més intervencions
passarem a la votació de l'esmena 6403 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A la C, Centre Balears-Europa, no es mantenen esmenes.

A la D, Institut Balear de l'aigua, Ibagua, a la totalitat es
mantenen les esmenes següents: número 6369, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i número 6662 del Grup
Parlamentari Socialista. Procedirem al seu debat i votació
conjunta.

Per defensar l'esmena 6369 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També tan sols vull constatar ara
en comissió la nostra profunda discrepància que també al
llarg de distints períodes de sessions i legislatures s'ha
contrastat amb el Govern respecte de la política hidràulica
que practica, tant des del mateix Govern com de les
empreses o instituts que en depenen perquè, realment, a
vegades hi ha partides dins el Govern, a vegades n'hi ha dins
els instituts, a vegades són de la Junta d'Aigües, ara
d'Ibagua, en general també -i faig extensiva ja aquesta
defensa a allò que seria l'Ibasan- que no acabam de veure
cap mena de sentit, i més ara que s'hi han mesclat els
consorcis creats a nivell de cada municipi, etc. Creim que hi
ha profundes discrepàncies en els criteris, en els objectius i
en la mateixa estructuració de tota aquesta competència
hidràulica i aposta presentam aquesta esmena a la totalitat
a l'institut Ibagua.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6662 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'estructura i la pràctica de l'Institut
Balear de l'Aigua no és escaient per donar resposta a aquesta
problemàtica que hauria, ha de ser prioritària a la nostra
comunitat autònoma; la pràctica dels consorcis que signifiquin
una modalitat més, una nova modalitat de translació del deute
públic de la Comunitat Autònoma als ens locals i en concret als
ajuntaments fa que presentem aquesta esmena a la totalitat
d'aquesta empresa que ho és, lògicament, a la seva manera
d'actuar, a la seva manera de presentar-se i d'articular-se
administrativament i políticament i reservarem, també, el
desenvolupament dels nostres arguments pel Plenari. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el diputat Sr.
Juaneda, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, contràriament a allò que
pensen els altres grups sí que trobam que Ibagua és un
instrument de gestió que ha demostrat la seva eficàcia i la seva
bona funció i, per tant, defensam i donar suport a la postura del
Govern de mantenir-lo i de dur endavant la seva política en
aquesta matèria a través d'aquest organisme. També ens
reservarem pel debat plenari tota l'argumentació respecte
d'aquesta postura i, en aquest moment, votarem en contra de les
dues esmenes que s'han presentat a la totalitat d'aquesta
empresa pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Acabat el debat passarem a la votació
de les esmenes 6369 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
i l'esmena 6662 del Grup Parlamentari Socialista, esmenes a la
totalitat a l'Institut Balear de l'aigua, Ibagua.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la lletra E, Institut Balear de Sanejament, Ibasan, a la
totalitat es mantenen les esmenes següents: l'esmena
número 6370 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i
l'esmena 6559 del Grup Parlamentari Socialista. Es farà el
debat i la votació conjunta d'aquestes esmenes. 

Per a la defensa de l'esmena 6370 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En general, la mateixa línia
d'argumentació que s'ha utilitzar per a l'Ibagua; de fet a
vegades s'han xafat unes competències en el que és
sanejament del que és proveïment d'aigua, a vegades han
coincidit amb la Junta d'Aigües que desapareix, però queda
nominalment existent; la profunda discrepància, no sabem
si ara encara se'ns dirà també que ha demostrat l'Ibasan la
seva eficiència; no és això el que l'hemeroteca creim que
recull. De totes maneres, evidentment el grup que dóna
suport al Govern en farà la seva pròpia interpretació;
nosaltres creim que necessita una profunda modificació dels
seus objectius, la seva manera d'actuar, d'implicar, com ja
s'ha comentat també, l'endeutament municipal dins la seva
actuació, així mateix com el fet de les depuracions i les
xarxes que necessiten els ajuntaments com una passa també
important de cara a garantir la depuració completa de les
Illes Balears. 

En tot cas, l'argumentació d'aquesta discrepància amb els
objectius i prioritats de l'Ibasan la reservam per a la seu
plenària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6559 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. També molt breument, la nostra
esmena es fonamenta en la demostració que l'Ibasan no és
un instrument adequat per dur a terme la transcendental
política com és la de sanejament de les aigües de la nostra
comunitat autònoma; es basa fonamentalment en dos eixos:
en primer lloc, que l'Ibasan, un cop està ja alentint la seva
activitat de construcció de depuradores està quedant
residualment com un simple i exclusiu instrument financer
de gestió d'un deute de la Comunitat Autònoma mitjançant
un mecanisme de complicada gestió com és el cànon d'aigua
i que en aquests moments assumeix més del 90% del deute
del sector públic de la Comunitat Autònoma, amb la qual
cosa queda demostrada la seva inadequació a la finalitat que
hauria de tenir. 
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D'altra banda, la seva manca absoluta de resposta a la
necessitat pel que fa a depuració terciària que l'Ibasan es nega
sistemàticament a abordar i que seria la nova frontera de la
política de sanejament d'aigües una vegada culminada, o a punt
de culminar-se, allò que és la xarxa de depuració primària i
secundària, ens sembla que fa absolutament necessari
replantejar la política de l'Ibasan per complet, des de la base
zero que és el que significa l'esmena a la totalitat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per contestar, té la paraula el diputat
Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, en la mateixa línia
argumental emprada per l'Ibagua, també mantenim el nostre
suport, la nostra postura favorable a l'opció del Govern de
mantenir aquesta empresa Ibasan i, per tant, rebutjarem les
esmenes i entrarem més en debat en el plenari quan la setmana
que ve debatem totes aquestes esmenes una vegada més.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, aleshores, a la votació
conjunta de les esmenes 6370 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6559 del Grup Parlamentari Socialista,
esmenes a la totalitat a l'Institut Balear de Sanejament.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la F, Serveis Forestals de Balears, Societat Anònima,
Sefobasa, a la totalitat s'hi manté l'esmena 6582 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Es defensa amb els seus propis
termes i acudim, senzillament, a les hemeroteques. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6582 del Grup Parlamentari Socialista, esmena a la totalitat
de l'empresa pública Serveis Forestals de Balears S.A.,
Sefobasa.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 9 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6582 que acabam de sotmetre
a votació.

A la G, Institut Balear de la Vivenda, Ibavi, s'hi
mantenen les esmenes a la totalitat següents: número 6365
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i número 6463
del Grup Parlamentari Socialista. Procedirem al debat
conjunt i a la votació conjunta d'aquestes esmenes. Per
defensar l'esmena 6365 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També, com en altres ocasions, és
un debat que hem mantengut amb el Govern en multitud
d'ocasions en discrepar sobre la política d'habitatge que es
practica al Govern, bé també a nivell propi de conselleria,
com, sobretot i en aquests moments, a través de l'Institut
Balear de la Vivenda. Creim que no s'estableixen bé quines
són les prioritats, quines han de ser les actuacions dins el pla
quadriennal i fora d'aquest pla, quant al que han de ser
actuacions per a lloguer, actuacions per a rehabilitació, de
suport a les capes més humils i garantir habitatge per a
tothom. Creim que no va ben encaminada en aquest sentit
l'estructura, els objectius i prioritats que té establert en
aquest moment l'institut; ens reservam evidentment per al
ple l'argumentació més completa d'aquesta esmena a la
totalitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6463 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena de totalitat també
és una esmena a la manca de política d'habitatge social del
Govern que és la que ha de desenvolupar l'Institut Balear de la
Vivenda; manca de rendibilitat social de l'esforç inversor i de
l'esforç de despesa corrent que té l'institut en relació amb
l'activitat que hauria de fer front aquest institut en relació amb
les necessitats que té la nostra Comunitat Autònoma en matèria
d'habitatge a l'abast de les classes més desfavorides. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Nosaltres dir que
rebutjarem aquestes esmenes perquè, com amb les altres
empreses, donam suport també a la postura del Govern en
aquest sentit. Creim que la política d'habitatge s'ha de dur i és
correcte que es gestioni a través d'un institut com l'Ibavi i, per
tant, aprofundirem més en el debat plenari i ara votarem en
contra d'aquestes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les dues
esmenes que s'acaben de debatre i que són la 6365 Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i 6463 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

A la lletra H, Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM, no s'hi
mantenen esmenes.

A la I, Foment Industrial SA, a la totalitat, s'hi manté
l'esmena 6663 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Foment Industrial s'ha de
dissoldre, no ho deim nosaltres, no ho diu l'oposició, no ho
diu el Grup Parlamentari Socialista, ho diu el Tribunal de
Comptes, ho diu la legislació en matèria mercantil que
obliga a la dissolució de la societat anònima Foment
Industrial, perquè, en lloc d'actuar com una vertadera
societat anònima, ha actuat com un mecanisme estrany,
inadequat, no correcte, de repartiment de subvencions
mitjançant successives ampliacions de capital. Foment
Industrial s'ha de dissoldre i no fer, com pretén el Govern,
un manteniment en cobert, tal com fa amb Sefobasa,
mitjançant el mecanisme de canviar-li el nom, canviar els
estatuts o procedir, com pretén, a una reunificació amb una
altra empresa, també una altra empresa fins ara inoperant i
que no tenia massa importància com és Disseny Industrial,
però de tal manera que tots els actius, tot el personal, tota
l'activitat, tot l'exercici de la mateixa política continuarà
però aquesta vegada sota un altre rètol, sota una altra
façana. No és aquesta la solució que reclama no solament
políticament, sinó jurídicament, Foment Industrial, sinó la
de la seva pura i simple dissolució. Això és el que pretén
l'esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari
Socialista. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula per contestar el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres votarem en
contra d'aquesta esmena, sense entrar ara en explicacions
sobre, que ja s'han donat fins i tot amb l'articulat, quan
vàrem debatre l'articulat de la llei de pressuposts, que fins
i tot es preveu la dissolució d'aquesta entitat; si bé és cert
que se'n forma una altra que n'inclou tres o quatre, però
esperam al debat en plenari per donar les explicacions que
siguin adients sobre aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de l'esmena del
Grup Parlamentari Socialista 6663, esmena a la totalitat de
l'empresa pública Foment Industrial Societat Anònima.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

A la J, Institut Balear de Disseny, no s'hi han presentat
esmenes.

A la K, Institut de Biologia Animal Societat Anònima, a la
totalitat s'hi mantenen les esmenes 6366 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6510 del Grup Parlamentari Socialista. Es
farà el debat conjunt d'aquestes esmenes. Per a la defensa de
l'esmena 6363 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la
paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Encara que només
fos pel fet que l'Institut de Biologia Animal planifica les seves
actuacions en base a les aportacions que fan els consells
insulars, pel fet que un dels consells insulars, amb molt bon
criteri, s'ha negat des de fa uns anys a fer aportacions per dur a
terme determinades campanyes de sanejament i de millora
genètica del bestiar de les Illes, que eren i són competència
exclusiva del Govern de la Comunitat Autònoma, encara que
només fos per açò ja valdria la pena votar en contra del
pressupost d'aquesta empresa pública, de l'Institut de Biologia
Animal. Però és que, a més a més, hi ha altres motivacions;
nosaltres estam en desacord amb el bloc d'actuacions que té
previst aquest institut per a l'any que ve; estam en contra de la
política de sanejament ramader que s'ha duit a terme i que ha
fet que en els darrers anys es duguessin actuacions mínimes de
control a través de les campanyes de sanejament de malalties
que tenien una gran incidència a les Illes Balears, com eren la
tuberculosi i la brucel•losi, i que a un moment determinat varen
estar a punt de desaparèixer però que ara tornen a incrementar-
se, a partir que han disminuït els controls i ja no es fan al 100%
de la cabanya; per tots aquests motius i alguns altres que
explicarem al plenari, pensam que val la pena votar en contra
de la totalitat del pressupost d'aquesta empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per a la defensa de l'esmena 6510 del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra.
Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Presentam aquesta esmena de
desaparició d'Ibapsa atesa la inèrcia que presenta aquests
darrers anys i la manca d'elements innovadors dins la política
ramadera que ha duit a terme Ibabsa, i que ja just recordam de
fa anys aquesta línia de millora de la ramaderia del vacum de
les Illes Balears, ben bé pensam que es pot dur a terme per part
de la conselleria, per tant hem presentat per això aquesta
esmena de desaparició o esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. I no havent-hi més intervencions,
passarem a la votació de les esmenes que s'acaben de
debatre. Votació de l'esmena 6366 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i de l'esmena 6510 del Grup Parlamentari
Socialista, esmenes a la totalitat de l'empresa pública
Institut de Biologia Animal Societat Anònima.

Vots a favor de les 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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la lletra L, Serveis de Millora Agrària Societat
Anònima, Semilla, a la totalitat s'hi mantenen les esmenes
6367 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i la 6509 del
Grup Parlamentari Socialista. Es farà el debat conjunt
d'aquestes esmenes. Per a la defensa de l'esmena 6367 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el
diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Es aquesta una esmena també,
anava a dir tradicionalista i de la Jons, però que aquesta és
simplement tradicional que presenta el nostre grup any rera
any. Nosaltres pensam que aquesta és una empresa que té el
nom equivocat o tal vegada (...) que és encertat, però si és
una llavor correspon a una mala llavor o a la llavor d'una
mala herba que l'únic que produeix són distorsions dins les
actuacions que duen a terme altres entitats que treballen
dins el món de l'agricultura i la ramaderia, com poden ser
les cooperatives i, essencialment, el cooperativisme de
segon grau. Actuacions que, a més a més, nosaltres no hem
mai clares, no les hem pogut donar suport de cap manera, i
que han representat una disminució del suport que es
donava des del Govern de la Comunitat Autònoma al
moviment associatiu del sector agrari per afavorir
determinades actuacions que es duen a terme des d'aquesta
empresa. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. No havent-hi més intervencions,
passarem a la votació d'aquestes esmenes que s'acaben de
debatre, perdonin, m'he equivocat. Es procedeix a la defensa de
l'esmena 6509 del Grup Parlamentari Socialista; té la paraula la
diputada Sra. Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Continuant amb la línia ja exposada
pel Sr. Orfila, Semilla, consideram des del Grup Parlamentari
Socialista, és una empresa totalment innecessària; no hi ha una
coincidència entre els objectius reals i teòrics i pensam que
determinats serveis d'aquesta conselleria, amb molta més
claredat, determinats serveis d'aquesta empresa pública, de
Semilla, es poden dur amb major claredat per part de la
conselleria. En tot cas, ens reservam el debat per al debat en el
plenari dels arguments més importants per a la desaparició
d'aquesta empresa, Semilla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I no havent-hi més debat,
procedirem a la votació d'aquestes esmenes. Votació de les
esmenes 6367 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i 6509
del Grup Parlamentari Socialista, esmenes a la totalitat de
l'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA, Semilla.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la M, Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma, a la totalitat
s'hi mantenen les esmenes 6368 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6660 del Grup Parlamentari Socialista. Es
farà el debat conjunt d'aquestes esmenes. Per defensar l'esmena
6368 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També per expressar ara molt
sumàriament la nostra discrepància amb la manera com
actua Gesma i com estableix les seves prioritats dins el marc
de la política sanitària del Govern balear. Tenim un cert
pànic, fins i tot, a veure com es treballin la cessió de les
competències de l'Insalud que, per altra banda, confiam que
sigui aviat, però que si va en la línia de privatització i en la
línia de treball que actua en aquests moments Gesma, crec
que té mals auguris. És per això que la insuficiència de la
política sanitària, de les instal•lacions sanitàries i el mal
orientada que consideram nosaltres que està aquesta política
per part de Gesma i per part, en general, del Govern balear,
que presentam aquesta esmena a la totalitat que, en tot cas,
defensarem amb majors arguments i amb més profunditat
dins el ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per a la defensa de l'esmena 6560
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr.
Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Independentment d'un major
abundament dels arguments de cara a la totalitat d'aquesta
empresa pública, simplement, d'entrada, ens demanam tres
preguntes: una, davant la situació i les necessitats d'àmbit
sanitari d'aquesta Comunitat Autònoma, ens demanam si
aquesta empresa és necessària, si és útil i si és adequada la
seva política? La resposta a aquesta pregunta és negativa i,
conseqüentment, demanam la seva modificació total, si no
la seva supressió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. I no havent-hi més intervencions,
passarem a la votació de les esmenes 6368 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i 6660 del Grup
Parlamentari Socialista, esmenes a la totalitat de l'empresa
pública Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma.

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.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Finalment, procedirem a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del projecte de llei de pressuposts, així com de les
empreses públiques, amb les modificacions que en resultin de
l'aprovació d'esmenes durant la tramitació d'aquest projecte de
llei. Sí, per què em demana la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per si podria haver-hi votació conjunta, si ningú demanàs
votació separada, per seccions, deman. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President, és que això és habitual que es voti per secció.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Ho farem secció per secció. Jo el que demanaria a
les senyores i senyors diputats és que durant aquestes votacions
es procuri guardar el silenci més gros possible i la major
atenció possible. Començarem les votacions.

Secció 02, Parlament de les Illes Balears, vots a favor?

No hi ha vots en contra ni abstencions. Queda aprovada per
unanimitat.

A la secció 03, Sindicatura de Comptes, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; cap en contra; 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 03, Sindicatura de Comptes.

Secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears, vots a
favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; cap en contra; 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears.

Secció 11, Presidència del Govern balear, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Secció 11, Presidència del Govern
balear.

Secció 12, Conselleria de Turisme, vots a favor?

Vots en contra?

No hi abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 12, Conselleria de Turisme.

Secció 13, Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 13, Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

Secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 14, Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral.

Secció 16, Conselleria de la Funció Pública i Interior, vots
a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 16, Conselleria de la Funció
Pública i Interior.

Secció 17, Conselleria de Foment, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 17, Conselleria de Foment.

Secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 18, Conselleria de Sanitat i
Consum.

Secció 19, Conselleria de Treball i Formació, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació.

Secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 20, Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

Secció 31, Serveis comuns: despeses diverses, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 31, Serveis comuns: despeses
diverses.
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Secció 32, Ens territorials, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 32, Ens territorials.

Secció 34, Deute públic, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 34, Deute públic.

Secció 36, Serveis comuns: despeses de personal, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 36, Serveis comuns: despeses de
personal.

Secció 71, entitat autònoma Institut d'Estudis Baleàrics, vots
a favor?

Vots en contra?

Repetirem la votació.

Secció 71, entitat autònoma Institut d'Estudis Baleàrics, vots
a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; 1 en contra; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 71, entitat autònoma Institut
d'Estudis Baleàrics.

Secció 74, entitat autònoma Servei Balear de la Salut,
vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 74, entitat autònoma Servei
Balear de la Salut.

Secció 75, Institut Balear d'Afers Socials. Aquesta nova
secció que ha estat incorporada com a conseqüència de
l'aprovació dins la ponència de les esmenes 6676, 6677 i
6678 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; cap en contra; 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 75, Institut Balear d'Afers
Socials.

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

Empresa A, Fires i Congressos de Balears Societat
Anònima, Ficobalsa, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'empresa pública Fires i Congressos de
Balears Societat Anònima, Ficobalsa.

Empresa B, Institut Balear de la Promoció del Turisme,
Ibatur, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de Promoció
del Turisme, Ibatur.

Empresa C, Centre Balears Europa, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'empresa Centre Balears
Europa.

Empresa D, Institut Balear de l'Aigua, Ibagua, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de l'Aigua,
Ibagua.

Empresa E, Institut Balear de Sanejament, Ibasan, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de
Sanejament, Ibasan.

Empresa F, Serveis Forestals de Balears Societat
Anònima, Sefobasa, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Serveis Forestals Balears
SA, Sefobasa.

Empresa G, Institut Balear de la Vivenda, Ibavi, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de la
Vivenda, Ibavi.

Empresa H, Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM, vots
a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, SFM.
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Empresa I, Foment Industrial Societat Anònima, vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Foment Industrial Societat
Anònima.

Empresa J, Institut Balear de Disseny, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de Disseny.

Empresa K, Institut de Biologia Animal Societat Anònima,
vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut de Biologia Animal
SA.

Empresa L, Serveis de Millora Agrària Societat Anònima,
Semilla, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Serveis de Millora Agrària
Societat Anònima, Semilla.

Empresa M, Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma, vots
a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Gestió Sanitària de
Mallorca, Gesma.

Havent acabat el debat i les votacions de l'articulat i de
totes les seccions i empreses públiques, queda dictaminat el
Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997. En
conseqüència, es procedirà a la seva remissió al Molt
Honorable Sr. President del Parlament per tal de ser inclòs
a l'Ordre del Dia de la sessió plenària en què s'hagi de
debatre.

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

Senyores i senyors diputats, jo els vull agrair la seva
atenció, la seva col•laboració i la seva dedicació. I no em
queda més que aixecar la sessió. Moltes gràcies a tothom.
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