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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per debatre el projecte de pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Abans d'entrar a
l'ordre del dia, deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem amb el seguiment de les seccions i de les
empreses públiques. A noves seccions i a no classificades, hi ha
presentades dues esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que
són les 6515 i 6514, que a ponència es va decidir que es
debatessin agrupadament, conjuntament. Per a la seva defensa,
té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 6515 fa referència a la
necessitat de plantejar ja propostes concretes en matèria de
treball, és a dir, de com es van concretant les propostes que
haurien d'anar incloses, i són vells compromisos d'aquest
govern de la Comunitat Autònoma, per crear el Consell
Econòmic i Social. Fins ara han estat promeses, han estat bones
intencions, mai no concretades i, per tant, mai no executades,
i, per tant, quan ja sempre que hi ha un pacte per a l'ocupació,
quan ja és necessari posar fil a l'agulla i iniciar-se aquest
treball, també és necessària partida econòmica com per posar
en funcionament aquest compromís antic del Govern de la
Comunitat Autònoma que evidentment ja anam molt enrera de
complir respecte d'altres comunitats o d'altres institucions. Per
tant, es tracta d'una concreció d'una promesa del Govern que
demanam partida pressupostària per tal que es pugui dur a
terme dins el 1997.

I en segon lloc, la Sindicatura de Greuges. La
Sindicatura de Greuges que creim també important que ja hi
hagi una partida econòmica que fermi d'alguna manera
aquesta formació, aquesta creació, també dins 1997, i també
és fàcil trobar la baixa de la partida, és a dir a càrrec de les
despeses de difusió de la imatge de la conselleria. Creim
que perfectament es pot suprimir aquest muntant de milions
que segurament, estam convençuts, tindrà una molt més
bona rendibilitat social si va destinat a aquesta sindicatura
de greuges, també necessària ja a la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sra. Salom, té la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Respecte de l'esmena 6515, del Grup Parlamentari
Socialista, dir que hi ha un compromís per part del Govern
de crear el que és el Consell Econòmic i Social, dir que als
pressuposts de l'any que ve no hi ha una partida específica
per a això, però això no vol dir, que no hi hagi una partida,
que l'any que ve, l'any 97, es creï aquest consell econòmic
i social. Nosaltres creim que serà una realitat prest, però
creim que no és el moment per acceptar una partida en
concret, de 30 milions de pessetes, sinó que hem d'esperar
que el Govern prengui aquesta determinació, i quan així ho
cregui oportú s'habilitaran les partides pressupostàries
pertinents.

Respecte de l'esmena de dotar amb 25 milions de
pessetes el Síndic de Greuges, dir que nosaltres, com a Grup
Parlamentari Popular, tenim un compromís de posar en
marxa la Sindicatura de Greuges abans que finalitzi aquesta
legislatura i que feim comptes dur endavant aquest
compromís. Ara es crearà, en poc temps, el que és el Síndic
de Comptes, i la passa següent serà la creació d'aquest
síndic de greuges; però creim que no és el moment, a un
debat general de pressuposts, d'aprovar una esmena per a la
creació d'un síndic de greuges, creim que el naixement
d'aquesta figura no seria l'encertat, acceptant una esmena
habilitant una partida en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sra. Barceló, té vostè la paraula per
replicar.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Això és el mateix que dir allò de "de
bones intencions l'infern n'és ple", i de compromisos d'aquest
govern no realitzats, també n'anam sumant any rera any. La
veritat és que estaríem molt més tranquils si vertaderament el
Govern està disposat a assumir aquests dos compromisos dins
1997, fins i tot no tenim inconvenient a negociar la quantitat
afectada per les dues creacions, però sí que s'obrís una partida
específica per, d'alguna manera, no ser a aquest grup
parlamentari del Partit Popular, no només sigui (...) del Govern,
sinó que vertaderament si creu que ha de tirar endavant
aquestes dues institucions, obri aquí una partida. Des del Grup
Socialista, estaríem disposats a negociar la quantitat, no hi ha
cap inconvenient, però la veritat és que estaríem molt més
tranquils que avui o dins aquests pressuposts del 1997, les
partides ja hi fossin i, per tant, seria més ferm el compromís del
Govern respecte d'aquests dos compromisos, no només amb
aquesta institució o amb aquests diputats, sinó amb tota la
societat sencera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom, torn de contrarèplica.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per dir a la diputada del
Grup Parlamentari Socialista que estigui tranquil•la, que aquest
compromís del Govern i del nostre grup existeix, que es
posaran en marxa aquestes dues institucions i que a finals de
legislatura ja passarem comptes, i veurem qui té raó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a votació, de manera conjunta, les esmenes 6515
i 6514 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

A la secció 2, Parlament de les Illes Balears, s'hi manté
l'esmena 6784 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Per defensar-la, té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit de
passar el pressupost del Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola de Presidència, on és en aquests moments, a
Parlament, i, a la vegada incrementar un cent per cent
l'assignació al Consell Assessor. Pensam que és un
organisme constituït i nomenat a partir del Parlament i, per
tant, la seva ubicació pressupostària és més adient al
pressupost del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
dir que el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola no
el nomena el Parlament, sinó que el Parlament fa una
proposta de noms, i qui nomena definitivament aquestes
persones és el Govern, amb la qual cosa nosaltres creim que
és més adient que depengui de la Conselleria de Presidència
o, en definitiva, que depengui del Govern, que no del
Parlament. I respecta a la xifra o al pressupost global del
Consell Assessor, dir que nosaltres creim que evidentment
és un pressupost al qual s'hi podria dedicar una major
quantitat, però que en vistes a les peticions o a la
documentació presentada, creim que la quantitat global del
pressupost per a l'any 97, és suficient per a les activitats que
ha de dur a terme.

I li repetesc això, nosaltres creim que des del moment
que el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola és
nomenat pel Govern, i únicament el Parlament fa una
proposta de noms, creim que correspon més el pressupost a
una conselleria del Govern que no que depengui directament
del pressupost del Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a votació l'esmena 6784 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears que acabam de debatre.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6784.

A la secció 03, Sindicatura de Comptes, no s'hi mantenen
esmenes.

A la secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears, no s'hi
mantenen esmenes.

A la secció 11, Presidència del Govern balear, s'hi mantenen
les esmenes següents: a la totalitat de la secció s'hi mantenen
les esmenes 6402, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
la 6814, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears. Es farà el debat conjunt d'aquestes esmenes. Per
defensar l'esmena 6402, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Aquesta esmena 6402 és una esmena a la totalitat de la secció
11, ja que discrepam amb els objectius que s'ha fixat el Govern
de la nostra comunitat, ja que pensam que no es corresponen a
les necessitats de les nostres illes. No trobam, per tant, gens
encertada la política de Joventut, ni de Benestar Social, ni la
política d'Igualtat d'oportunitats de la dona, de totes maneres
ens reservam a plenari per debatre aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Per defensar l'esmena 6814, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Amb els mateixos termes de
l'esmenant anterior, consideram que aquesta esmena es manté
a la totalitat, perquè consideram que no és adequada la política
necessària a desenvolupar a aquesta conselleria, i ens reservam
els arguments per al debat en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, vistes les
intervencions dels dos grups que han presentat aquestes
esmenes a la totalitat, dir que des del nostre punt de vista,
els objectius de la Conselleria de Presidència s'adapten a les
necessitats de la nostra societat, i com que no han donat
massa més arguments per dir per què s'oposen o presenten
aquestes esmenes a la totalitat, a mi no em queda més remei
que també reservar-me els arguments per debatre al plenari.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passarem, aleshores, a la votació conjunta de les
esmenes 6402 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i
6814 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Al programa 1114, control i supervisió dels mitjans
oficials de comunicació, s'hi manté l'esmena 6521 del Grup
Parlamentari Socialista. Per defensar-la, té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Encara que el Grup Socialista
hagi donat anteriorment suport a una esmena presentada pel
Grup d'Esquerra Unida, respecte de l'augment pressupostari,
però aquest anava lligat evidentment a un major control i,
per tant, anava lligat que es traspassés a Presidència aquest
consell assessor de Radiotelevisió, mentre aquest consell de
Radiotelevisió estigui on està, dins la Conselleria de
Presidència i els controls no siguin els adients, evidentment
creim que es pot reduir la despesa assignada a aquest
organisme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquesta esmena, en tant que si s'aprovàs el pressupost definitiu
del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola seria de
3.275.000 pessetes per a l'any 97, i nosaltres creim que amb
aquesta xifra el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola
no podria dur endavant el control que ha de dur ni totes les
seves actuacions, previstes per a l'any que ve. I dir que, de totes
maneres, no entenem massa, a pesar que hi hagués més controls
i això passàs a dependre del Parlament, no entenem massa la
postura del PSOE de dir, per una part incrementam la partida o
acceptam l'esmena d'Esquerra Unida d'incrementar la dotació
pressupostària, i ara aquí, a aquesta altra esmena, dir que
redueixen en 5 milions de pessetes el pressupost de
Radiotelevisió Espanyola. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de l'esmena 6521 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetirem la votació. Votació de l'esmena 6521.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor; 11 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6521.

Al subprograma 112101, serveis generals de Presidència,
s'hi mantenen les esmenes següents: la 6263, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i la 6589, del Grup
Parlamentari Socialista, esmenes que es va acordar en ponència
que es debatrien conjuntament. Per defensar l'esmena 6263, té
la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Nosaltres som conscients i creim que de les finques que siguin
públiques, ja que s'hi ha fet una inversió dels doblers públics,
se n'ha de fer, per tant, un ús públic. I en aquest sentit va la
nostra esmena 6263, quant que es demana una esmena
d'afectació de 25 milions de pessetes per a la restauració de la
finca Es Torretó de Ciutadella. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6589, té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit, creim que és
indispensable que el patrimoni de la Comunitat Autònoma
serveixi per alguna cosa, tengui un ús. Per donar
compliment a l'ús que aquesta finca havia de tenir, un alberg
de joventut, s'havien de fer unes obres de rehabilitació que
duen tres anys, -si no record malament-, any rera any, s'han
anat demanant i no s'han executat. Per tant, tenim un
patrimoni infrautilitzat i creim que és indispensable que
aquestes inversions es puguin dur endavant, des del 1997,
per donar un ús públic a aquesta finca pública, l'única que
té el Govern de la Comunitat Autònoma a Menorca.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula la
diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també està
convençut que el patrimoni que té el Govern balear s'ha
d'anar rehabilitant poc a poc, any rera any, per intentar
donar-li l'ús més adient i, a la vegada, per poder donar,
després, un bon servei als ciutadans. Però hem de dir,
respecte a Es Torretó, abans de rehabilitar la finca, s'han de
fer unes inversions paral•leles a la restauració de la finca o,
més bé, s'haurien d'efectuar abans. S'ha de fer la conducció
d'aigua, s'ha de dur l'electricitat a aquesta finca, s'ha
d'arreglar l'entorn per arribar a la finca Es Torretó, perquè
s'han d'arreglar els (...) per, després, procedir a la
rehabilitació de la finca Es Torretó. També, evidentment,
quan es fan uns pressuposts, idò, els recursos són limitats.
Quan es fa una esmena va molt bé dir que hem de dedicar
25 milions o 50 a una finalitat, a restaurar una finca, però,
també hem de mirar quines són les partides que es donen de
baixa, tot el que s'ha de deixar de fer per poder donar
compliment a l'esmena que es pretén.

En aquest sentit, he de dir que les partides que es donen
de baixa a aquestes dues esmenes corresponen a unes
despeses plurianuals que el Govern balear i la Conselleria
de Presidència ja tenen compromeses. Acceptar aquestes
esmenes implicaria un incompliment del Govern balear
perquè s'han compromès unes despeses, unes inversions per
una sèrie d'anys i, per això, no es poden acceptar aquestes
esmenes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salom. Sra. Barceló, té vostè la paraula en torn
de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, hem de recordar que, en
tot cas, si tantes inversions eren necessàries, ho haguessin
pensat abans de comprar la finca. El que no pot ser és que fa
vuit, sis, set, anys que es va comprar la finca i que, encara,
estiguem esperant que el Govern faci les inversions necessàries
que havia d'haver pensant abans de comprar la finca, per tant,
sembla que les coses es fan amb els peus. Creim que després
d'esperar sis anys perquè es fessin aquestes inversions, moltes
vegades, diferents consellers que han passat per la titularitat
d'aquesta responsabilitat s'ha compromès per l'any que ve, l'any
que ve, l'any que ve, creim que aquesta també és una inversió
compromesa de paraula, evidentment, per diferents consellers,
però duim més de sis anys a la llista d'espera perquè es puguin
executar aquestes inversions.

Repetim una altra vegada que el Govern ho hauria de pensar
més bé a l'hora de triar les finques i no hagués optat pel sistema
que va optar a la compra d'aquesta que, de fet, la majoria de
diputats coneixem. Per tant, demanam que aquesta sigui un
compromís prioritari per part del Govern de la Comunitat
Autònoma i insistim en això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Passam a la votació conjunta de l'esmena 6263 del Grup
Nacionalista-PSM i l'esmena 6589 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmena número 6830 del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la diputada Sra. Munar per la seva defensa.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És una partida molt escassa, tan
sols 15 milions de pessetes, per la restauració de la casa de
Joan Alcover. És un compromís que creim que tenen, en
aquests moments, totes les institucions, inclòs el Govern
balear, que es trobarà, en el seu moment, que va dir que sí
a l'ajuda per aquesta restauració, però no hi té cap partida
destinada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sra. Salom, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que, en principi, el nostre
grup no donarà suport a aquesta esmena perquè aquesta
partida de baixa correspon a unes despeses plurianuals que
estan compromeses. No obstant això, per ventura, a plenari,
podríem canviar el sentit del vot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam a la votació de l'esmena 6830 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

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 6830.

Passam al debat de les esmenes 6782 i 6783 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula la diputada
Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 6782 vol incrementar les
transferències per ampliar l'abast de les ajudes als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana de Mallorca, 20 milions de pessetes.

La 6783 vol destinar 100 milions de pessetes per adquisició
de patrimoni a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
Pensam que s'ha de compensar aquesta adquisició de patrimoni
de Mallorca respecte a les altres illes, per això pensam que
aquesta esmena seria un bon camí per fer-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Respecte
a incrementar les ajudes a altres ajuntaments que no siguin de
la Serra de Tramuntana, he de dir que el Govern balear, a través
de la Conselleria de Presidència, dóna unes ajudes que estan
perfectament classificades a un decret aprovat pel Govern, per
uns ajuntaments que tenen unes característiques molt especials,
són aquests ajuntaments de la Serra de Tramuntana que tenen
un pressupost molt petit, que tenen un reduït nombre
d'habitants, que els mesos d'estiu han de patir una pressió
turística molt important i han de donar un servei, crec que més
o menys significatiu, als turistes que els mesos d'estiu passen
per la Serra de Tramuntana. Creim que aquestes
característiques, aquests condicionaments, d'aquest conjunt
d'ajuntaments situats a la Serra de Tramuntana no es poden
comparar a altres ajuntaments de Mallorca, ni de Menorca, ni
d'Eivissa. En aquest sentit, no donarem suport a aquesta esmena
d'Esquerra Unida.

Quant a la següent, adquirir patrimoni a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, no donarem suport a aquesta
esmena, però sí que som conscients, el Govern té una prioritat
i és que el patrimoni que s'adquireixi en el futur s'ha de fer amb
un patrimoni que estigui a les illes de Menorca i Eivissa. En
aquest sentit, he de dir que a altres conselleries hi ha partides
destinades a l'adquisició de patrimoni, suposam que donaran
complida resposta a l'esperit d'aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 6782 i 6783 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Passam al debat conjunt de les esmenes 6323 i 6270 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per la seva defensa,
té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes, la 6323
i la 6270, demanen l'adquisició d'instal•lacions militars
justificada per no perdre el patrimoni públic ja que el tenim
a l'abast i que no passi a mans privades. Seria convenient
aprofitar aquestes instal•lacions per fer-hi activitats de caire
cultural o altres activitats socials. Trobam molt positiu, per
tant, defensar aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Sra. Salom, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa
poc temps, en el Parlament, en el plenari, hi va haver un
debat sobre aquest tema. La nostra postura va ser que, a
mesura que (...) unes instal•lacions militars, idò, el Govern
balear, a través de la conselleria corresponent, aniria
mantenint les oportunes negociacions i converses per veure
quina part d'aquest patrimoni militar seria interessant
adquirir per part del Govern balear. Nosaltres creim que, en
aquest moment, no és oportú habilitar, així..., en el
pressupost de l'any 97, una partida de 500 milions de
pessetes per adquisició d'instal•lacions militars sense saber
quines, sense saber quina és la quantia. És a dir, habilitar
una partida de 500 milions de pessetes sense saber quin és
el patrimoni que hem d'adquirir. Jo crec que hi ha una
intenció del Govern sobre aquells edificis o aquell patrimoni
que es vagi (...) i pot ser interessant, per part del Govern,
habilitar les partides oportunes i pertinents per poder-ho
adquirir.

Respecte a l'esmena 6270, nosaltres no l'hem acabat
d'entendre, perquè la motivació és desglossar per illes una
partida. Nosaltres creim que no és molt normal que una
esmena a una conselleria, (...) alta, baixa, sigui d'explicar un
subconcepte, o quina és la distribució d'aquest subconcepte,
entre les distintes illes. Nosaltres no acabam d'entendre
aquesta esmena i, per això, votarem que no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.
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Passam a la votació de les esmenes 6323 i 6270 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmena número 6549 del Grup Parlamentari Socialista. Per
la seva defensa, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Només es tracta d'un recordatori d'un
conseller que, a la visita oficial que va fer a Eivissa, va
prometre, a través dels mitjans de comunicació, d'una manera
contundent, que dins 1997 hi hauria 100 milions pel castell
d'Evissa. I ho va dir així de contundent, per tant, hem de
recordar al Govern que si parla, ha de complir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir que no acceptar aquesta
esmena no vol dir que no es compleixi la intenció i la paraula
d'aquest conseller que va tenir a l'illa d'Eivissa. En el nostre
grup ens consta que, l'any que ve, es començarà la restauració
del castell d'Eivissa. Hi ha converses i (...) el finançament de la
restauració del castell. Hi participaran tres administracions, hi
participarà l'administració central, hi participarà el Govern
balear, i també hi participarà el Consell Insular d'Eivissa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

L'Administració central, és nou, gràcies.

Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Pràcticament, les darreres notícies
eren que l'Administració de l'Estat no hi participava, però
bé, benvinguda sigui tota la participació de les
administracions, evidentment, però així i tot el conseller, i
només és per deixar constància en el Diari de Sessions, va
ser clar i contundent, sigui la que sigui l'aportació de l'Estat,
nosaltres..., en el pressupost de 1997 hi haurà 100 milions,
va ser així, no una partida per començar, va dir 100 milions
per a 1997. Per tant, ne tot cas, si no accepten aquesta
esmena, evidentment el conseller hauria de rectificar als
mitjans de comunicació la seva promesa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, en torn de
contrarèplica...

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Jo estic segura que si el conseller va
donar la seva paraula, la complirà al llarg de 1997. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passarem a votació l'esmena 6549, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6549, del Grup Parlamentari
Socialista.

Al subprograma 112201, Coordinació institucional i
relacions amb el Parlament, s'hi mantenen les següents
esmenes: les números 6781, 6780, 6779, 6778 i 6777, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
que de ponència ens vénen agrupades per la seva data. té
vostè la paraula, Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El conjunt d'aquestes esmenes va
referit a incrementar les transferències corrents a entitats i
associacions com poden ser la Federació d'entitats locals, la
Federació d'associacions de veïns de les Illes Balears, per tant,
seria un foment de l'associacionisme, així com transferències
per a els comunitats balears a l'exterior o en temes
d'ajuntaments, en el sentit dels processos d'informatització, i a
les comunitats balears a l'exterior. És un conjunt d'esmenes per
augmentar les transferències a totes aquestes entitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sra. Salom, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He de dir
que el Grup Parlamentari Popular no donarà suport a aquest
conjunt d'esmenes d'Esquerra Unida, en tant que nosaltres
creim que la Conselleria de Presidència té tota una sèrie de
partides habilitades per donar ajudes a distintes associacions
dins l'any 97. Totes aqueixes esmenes es refereixen a duplicar
les quanties que hi destina el Govern balear, nosaltres creim
que  els pressuposts són limitats, les quantitats globals són les
que són i que hem de tenir en compte que totes aqueixes
partides que demanen que s'incrmentin, totes les baixes
corresponen a un mateix programa, que és el programa de
carreteres, i que nosaltres també creim que s'han de mantenir
les xifres en aquest programa perquè la xarxa i la
infraestructura viària de les nostres illes ha de millorar cada dia
un poquet més.

He de dir que totes les quanties o les quantitats que es donen
a aquestes associacions, en principi, creim que seran suficients
per als distints programes i activitats que es pretenen dur a
terme l'any 97 i que l'experiència d'aquests darrers anys ens diu
que les xifres que hi ha en el pressupost de l'any 97 en principi
seran suficients per atendre totes aquestes associacions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Acabat el debat d'aquestes esmenes,
passarem a la votació.

Perdoni, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, només era perquè demanàvem la votació
separada de la 6781.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passarem a la votació de l'esmena 6781, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6781.

A continuació procedirem a la votació conjunta de les
esmenes 6780, 6779, 6778 i 6777, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

L'esmena 6511, del Grup Parlamentari Socialista. Per
fer-ne la defensa, té la paraula el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Pareix que fa aproximadament
uns dos anys d'uns contactes que hi va haver entre membres
del Govern cubà i membres del Govern balear va sortir la
possibilitat que per part del govern cubà es fes donació d'un
edifici, d'un local, a l'Havana, per constituir-hi el que seria
el Centre balear a Cuba. Nosaltres pensam que seria
important i interessant rescatar aquestes negociacions. Per
part del govern cubà pareix que hi ha encara aquesta bona
voluntat i així com aquest parlament va perdre una bona
oportunitat per rebutjar la Llei Helms-Burton i resulta que
tenim importants interessos de ciutadans i d'empreses de les
Illes Balears a Cuba, seria molt interessant que es dugués a
terme la rehabilitació del Centre balear a Cuba; a posta,
plantejam aquesta partida de 50 milions.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom, per contestar, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
intenció del Govern i del nostre grup, una vegada que tenguin
en propietat aquest centre balear a Cuba per part de les persones
que hi ha allà, ajudar al que serà la rehabilitació, però resulta
que en aquest moment, segons m'han explicat, hi ha un
problema, que és que per part del govern cubà hi ha voluntat de
cedir aquesta casa, però qui ha de fer aqueixa cessió és
l'Ajuntament de l'Havana i encara no s'ha produït aquest fet;
fins que no es produeixi la cessió d'aquesta casa per part de
l'Ajuntament de l'Havana, evidentment el Govern no podrà
collir el compromís definitiu d'ajudar a la rehabilitació del
Centre balear a Cuba. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sí, Sr. Mesquida?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Vull entendre que el problema és més burocràtic que altra
cosa, i veig que en el moment que es produeixi aquesta cessió,
i jo demanaria que en el seu moment s'accelerassin els tràmits,
hi haurà una bona acollida d'aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, fa tres anys que estam
amb aquesta qüestió, que no és un tema de voluntat del Govern
balear, sinó que depèn d'altres factors que molts vegades, com
vostès saben, no són bons de solucionar o d'arreglar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat de l'esmena 6511, procedirem a la votació.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6511.

Al subprograma 126101, Serveis tècnics, s'hi manté
l'esmena 6278, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Té la paraula... Sí, Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Em pareix que hi ha un problema, que de l'esmena 6278
vostè ha dit que és d'Esquerra Unida i per mi que és del
PSM.

EL SR. LLETRAT:

Sí, és un error.

EL SR. PRESIDENT:

És un error?

EL SR. LLETRAT:

És un error, és del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ho corregim.

L'esmena que es manté al subprograma 126101 és la
6278, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne
la defensa, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta esmena és en el sentit que ja que els
consells insulars tenen les competències en patrimoni
històric, artístic i cultural, no entenem el fet que es plantegin
uns 8.990.000 pessetes a la secció 11, al subprograma (...)
800.000 pessetes, aquesta partida. Per tant, ja que aquesta
competència la tenen els consells insulars, demanam una
esmena de substitució i que la cessió es faci a la 32. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir que no acceptarem aquesta
esmena,que no és un tema de conflicte de competències, sinó
que aqueixa partida de 8.900.000 i busques de pessetes
correspon a un expedient de despesa anticipada i que s'ha de
consignar aqueixa partida pressupostària per poder fer front a
aqueixa despesa, però no són unes ajudes o unes subvencions
que doni el Govern balear per a rehabilitació de patrimoni
històric, artístic i cultural i que entri en competència amb la
transferència donada als consells insulars, sinó que es correspon
amb un expedient de despesa anticipada i que, per poder
complir amb els tràmits prevists, és necessari que existeixi
aquesta partida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passarem a la votació de l'esmena 6278, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6278.

Al subprograma 126201, Publicacions i BOCAIB, s'hi
manté l'esmena 6775, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears. Té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit del
foment de la normalització lingüística en el BOCAIB perquè
coneixem que així com al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma altres institucions, com poden ser els consells
insulars, ja hi remeten les seves publicacions en la nostra
llengua, en català, i no hi ha cap problema, hem conegut que
per a altres tipus de publicacions el BOCAIB exigeix doble...,
la publicació d'anuncis tant en català com en castellà i, a més a
més, amb suport informàtic, i pensam que el mateix Butlletí
Oficial hauria de facilitar aquesta traducció o aquesta
publicació i, per tant, hi destinaríem aquests 20 milions, per
millorar i per augmentar l'assessorament lingüístic o la partida
corresponent al Butlletí Oficial, que sigui de millora de la
publicació en la nostra llengua, per tant de la normalització
lingüística en el Butlletí Oficial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir que no acceptarem
aquesta esmena i que nosaltres creim que amb el pressupost
que en aquest moment té el BOCAIB es poden dur a terme
totes i cada una de les tasques que té comanades i que
normalment es publiquen les lleis i distintes coses en les...,
se li envien via disquet en les dues llengües i es publica tal
com ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a votació de l'esmena 6775, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de debatre i votar.

Al subprograma 134201, Cooperació per al
desenvolupament, s'hi mantenen les següents esmenes:
Esmena número 6819, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-
ne la defensa, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És una proposta clara i
contundent, 510 milions de pessetes per incrementar la
partida destinada a cooperació i desenvolupament del tercer
Món. Es tracta d'una partida que significa el 0,7 de les
inversions dels pressupostos generals de la Comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, pel Grup
Parlamentari Popular, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies. Sr. President. He de dir que en aquest sentit el
nostre grup ha incrementat la partida respecte del pressupost de
l'any passat, de l'any 96, i que aquest serà un objectiu a complir
a finals de legislatura. Nosaltres creim que any a any s'ha
d'incrementar aquesta partida destinada al 0,7 i que serà un
compromís a dur endavant a finals d'aquesta legislatura.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 6819, del
Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de votar.

esmena número 6706, d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és en el mateix
sentit que l'anterior i que les que vénen a continuació. Seria
donar el 0,7% per a solidaritat i cooperació, i la novetat és que
el Grup d'Esquerra Unida considera que aquesta quantitat, que
coincideix amb el 0,7, hauria de donar-se a través dels fons
mallorquí i menorquí i, coneixent a que a Eivissa no s'hi ha
creat aquest organisme, a la creació del Fons eivissenc de
cooperació i solidaritat. Per tant, només vull insistir en la
necessitat que enguany es pugui destinar el 0,7 a cooperació i
solidaritat amb els països del sud.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir que enguany hi ha un
pressupost inicial de 160 milions de pessetes destinats al
0,7%, he de dir que el Grup Parlamentari Popular va
presentar una esmena per incrementar aqueixa partida en 50
milions de pessetes que es va incorporar en el tràmit de
ponència, és a dir, que en aquest moment hi hauria una xifra
d'uns 210 milions de pessetes destinats al 0,7%, i he de dir,
com ja he dit abans, que aquest és un objectiu a complir
abans que acabi la legislatura i que així creim que el podrem
dur endavant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de l'esmena 6706, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor ?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6706.

Passam al debat de l'esmena 6345, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula la diputada
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta esmena presentada pel Grup Parlamentari
PSM, número 6345, es justifica amb els mateixos termes
que ja han defensat els altres portaveus de les esmenes 6819
i 6706, ja que la motivació o justificació és incrementar la
partida destinada a la (...) i cooperació per al
desenvolupament a través dels fons de cooperació i
solidaritat constituïts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. He de repetir el que he dit en les meves
dues intervencions anteriors, que s'ha incrementat el pressupost
destinat al 0,7% de l'any 96 a l'any 97, que hem presentat una
esmena, el nostre grup, per incrementar d'una manera important
aquesta partida i que la destinació d'un 0,7% serà un objectiu a
complir al llarg de tota aquesta legislatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passarem a la votació de l'esmena 6345, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6345.

Esmena número 6615, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Barceló per a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. A aquesta esmena, igual que a al
resta, intentam avançar cap al 0,7. La veritat es que l'esmena
que havia aprovat el Partit Popular i que hi ha quedat
incorporada queda encara molt curt i molt enfora que a final de
legislatura puguem complir amb el 0,7. Si l'anam augmentant
i encara no hem arribat al 0,3, i és el segon pressupost que
aprovam en aquesta legislatura, la veritat és que encara no
haurem arribat a la meitat, per tant, val la pena que enguany,
com a mínim, i, en tot cas, estaríem disposats a fer una
transacció, el que fos, però que com a mínim arribem al 0,36%.
El que no té sentit és que fins al 0,7, on hem d'arribar a final de
legislatura, encara ens movem sobre el 0,2, i hi queden dos
anys. Supòs que d'aqui a dos anys haurem de passar comptes i
veurem si hi han arribat o no. Creim que més val que vagin
augmentant d'una manera més considerable aquestes
aportacions i, en tot cas, nosaltres mantenim que s'ha de
plantejar el 0,7. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Salom, té la paraula per contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Nosaltres ens mantenem en els termes que he explicat
anteriorment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passarem a votació l'esmena 6615, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6615.

Al subprograma 313101, Centres assistencials, s'hi
mantenen les esmenes següents: Números 6583, del Grup
Parlamentari Socialista, i 6798, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena
6583, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La defensaré conjuntament amb
la 6584, bàsicament és el mateix concepte i la mateixa
motivació, i es refereix a la transferència als consells
insulars de les escoles infantils que encara estan en mans del
Govern de la Comunitat Autònoma i que evidentment no té
el més mínim sentit que així sigui, és a dir, són serveis que
segurament, n'estam convençuts, es podran gestionar d'una
manera molt més racional i millor com més a prop estiguin
dels ciutadans que els reben, i les escoles infantils és difícil
que puguin fer canvis d'illa a illa. Per tant, creim més
racional a nivell d'ordenació competencial que aquestes
escoles infantils passin a dependre dels consells insulars.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom? No.

Per defensar l'esmena 6797, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També faria agrupades la 6798 i la
6797, amb els mateixos termes que ha expressat l'esmenant del
Grup Parlamentari Socialista, i he d'insistir en els mateixos
arguments, pensam que com més a prop està l'escoleta infantil
de l'administració més propera al ciutadà, més eficaç serà la
seva gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

El nostre grup estam totalment d'acord amb l'objectiu que
pretenen aquestes esmenes, passa que no és el moment via
esmenes pressupostàries per habilitar partides o transferir
competències als consells insulars. Les transferències als
consells insulars van via Comissió Tècnica Interinsular i no via
Llei general de pressupostos de la Comunitat Autònoma.
Aquest és un repte i un plantejament que amb el qual està
totalment d'acord el Govern. La consellera de Presidència, quan
va comparèixer per explicar el seu pressupost, va dir que
passaria a la Comissió Tècnica Interinsular aqueixes
competències i serà allà on es duran a terme i a aprovar, no via
pressupostària en aprovar unes esmenes, no és la via per
transferir les escoletes als consells insulars. I és evident que el
nostre grup està d'acord que en el tema de les escoletes es fa
una bona feina en aquest moment i creim que  haurien d'estar
en una administració que estigui més a prop de les persones que
gaudeixen d'aquest servei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6583 i 6584,
del Grup Parlamentari Socialista, i de les 6798 i 6797, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor ?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena número 6799, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el mateix
sentit que l'anterior, només que fa referència a una altra
escola infantil, l'escola Verge de la Salut, de Palma, per la
transferència al Consell Insular de Mallorca. Per tant, serien
els mateixos arguments que a les anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir en el mateix sentit que
abans que el nostre grup no donarà suport a aquesta esmena,
que en el pressupost es reflecteixen les actuacions dutes a
terme per part de la Comissió Tècnica Interinsular de les
partides pertinents de les transferències, però que el
pressupost i les esmenes no són la via ni el camí per passar
competències del Govern balear als consells insulars, la via
i el procediment oportú habilitat a la nostra comunitat
autònoma per passar transferències del Govern balear als
consells insulars és la Comissió Tècnica Interinsular, i
mentre això no es produeixi, el Govern té l'obligació
d'habilitar les partides pertinents en el pressupost de l'any
1997 perquè les distintes escoles infantils i, en aquest cas,
l'escola infantil Verge de la Salut de Palma, puguin dur a
terme totes les actuacions i les tasques que tenen
comanades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de l'esmena
6799, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor ?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmenes números 6522, 6638, 6639 i 6640, del Grup
Parlamentari Socialista. té la paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. la primera qüestió és la necessitat de
concretat la inversió en la residència geriàtrica de Felanitx.
Teòricament, havia de ser clara aquesta inversió mitjançant el
conveni amb l'Estat i que havia d'anar lligada, per tant, a les
transferències de l'Inserso, i, per tant, s'havia ja de preveure
aquesta inversió per a aquesta residència geriàtrica a Felanitx
que voldríem veure concretada en el pressupost, i en tot  cas,
si no és així, si ha restat un oblit, hi hem posat l'esmena perquè
es pugui fer i més quan està convenida aquesta inversió amb
l'administració de l'Estat abans que les transferències fossin
efectives. Per tant, creim que és un oblit que s'ha de corregir
d'una manera clara i urgent a la llei pressupostària.

Les altres esmenes fan referència a construcció d'escoles
infantils. Atès el gran interès que ha demostrat el Govern de la
Comunitat Autònoma, que encara manté escoles infantils en la
seva competència, creim que és important que, a més a més,
demostrat el seu interès, tenguessin a bé construir l'escola
infantil de Santa Eulària des Riu, l'escola infantil de Sant
Antoni de Portmany i la construcció de l'escola infantil a
Formentera. Són tres inversions que són importants, per tant,
demanam les oportunes previsions pressupostàries per dur-les
a efecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Respecte de la primera esmena que
ha defensat el Grup Parlamentari Socialista, la 6522, que és una
inversió de 50 milions de pessetes a la residència geriàtrica de
Felanitx, he de dir que aqueixa esmena, en certa manera, o
tècnicament, no està ben feta, perquè el centre de cost que ens
proposen com a alta no correspon a la residència geriàtrica de
Felanitx, sinó que correspon a un menjador de transeünts, per
la qual cosa s'hauria de canviar aquest subconcepte o aquest
subprograma.

I quant al contingut o al fet que es facin aquests inversions
en aquesta residència, hem de dir que això ve contemplat i dotat
a la transferència que ha fet l'inserso. Si miren les partides
corresponents a la transferència que s'ha fet, hi veuran que es
contempla aquesta inversió.

I respecte a els altres quatre esmenes que plantegen habilitar
partides per crear escoles infantils, he de dir que si el govern té
la intenció de dur a la Comissió Tècnica Interinsular traspassar
als consells insulars aqueixes competències, al final això serà...,
no ha de ser o haurà de ser el Govern balear en principi qui
habiliti aqueixes partides per a la construcció de noves escoles,
sinó que creim que en breu termini serà en aquest cas
responsabilitat dels consells. No obstant això, a la millor
després es podrà arribar a convenis per a finançament
d'aqueixes escoles infantils, però nosaltres, en principi, fins que
no s'hagin fet aqueixes transferències als consells via CTI, no
aprovarem o no acceptarem aqueixes esmenes presentades pel
PSOE. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sra. Barceló, té la paraula per
replicar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Respecte de les escoles infantils,
he de recordar a la portaveu del Partit Popular que fins ara
les transferències als consells insulars han anat sempre
sense el capítol d'inversions, que el Govern de la Comunitat
Autònoma sempre s'ha quedat. Per tant, continuarà sent
responsabilitat del Govern de la Comunitat Autònoma que
es facin les inversions necessàries, i en tot cas, volem que el
Grup Popular doni suport que les inversions vagin lligades
a les transferències i després els consells insulars seran
capaços de fer les construccions i inversions necessàries,
però no serveix fer la trampa de dir: "vostès ja se'n cuidaran
quan estiguin transferits als consells insulars", sabent que
sempre les transferències no van lligades als fons d'inversió
que el Govern es queda. Per tant, com que, les inversions,
se les quedarà el Govern, si no canvia la política de
transferències que fins aquest moment ha fet el Govern de
la Comunitat Autònoma, continuam reclamant que aquestes
inversions es facin per part del Govern de la Comunitat
Autònoma, al marge de les transferències als consells
insulars.

I quant a la residència geriàtrica de Felanitx,
evidentment, lamentam la incorrecció de la baixa
plantejada, en tot cas estaríem disposats a modificar-la allà
on fos, però sí ens agradaria que se'ns concretés on
exactament i se'ns especifiqués on, a quina pàgina, surt el
compromís del Govern, o que, com a mínim, la portaveu del
Partit Popular ho pugui confirmar, que dins 1997 hi haurà
aquests 50 milions per a la residència geriàtrica de Felanitx.
Açò ens donaria d'alguna manera per satisfets; voldríem
saber on són aquests 50 milions que van anar lligats a un
conveni de l'Estat i a les transferències de l'Inserso. Per tant,
és una qüestió que creim que s'hauria d'aclarir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo no li puc explicar exactament
a quina pàgina del tom de pressupost ve la inversió que s'ha
de fer per a l'any 97 a la residència de Felanitx, jo el que li
puc dir és que per a l'any 97, segons m'han explicat a mi, la
inversió ve contemplada i dotada a les transferències de
l'Inserso, amb més temps ens ho podem mirar i supòs que li
podré concretar a quina pàgina, quina partida, quin concepte
i quina és la quantitat exacta que s'hi destinarà al pressupost
de l'any 1997. Però crec que en principi la inversió està
prevista, el que no li puc quantificar ara és si seran 50, si
seran 49 o 55 els milions que es dedicaran a la residència
geriàtrica de Felanitx. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, passarem a votació les esmenes 6522,
6638, 6639 i 6640 del Grup Parlamentari Socialista.

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 les esmenes que acabam de votar.

Al subprograma 314101, promoció i ajuts socials s'hi
mantenen les esmenes següents: esmenes 6708, 6709, 6705,
6707 i 6693 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears. Per defensar-les, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. A la primera esmena, la 6708, volíem
fer una esmena in vocce en comissió, ja que aquesta
consolidació del Pla de prestacions bàsiques als municipis de
Mallorca pensàvem que havia de ser via transferència al
Consell Insular de Mallorca, de tota manera la idea de l'esmena
és donar els ajuts suficients per a la consolidació del PPB, de
les prestacions bàsiques als ajuntaments que tenen vertaderes
dificultats per dur-ho a terme.

Dins l'altre grup d'esmenes, volem destacar la 6709, ja que
pensam que és una esmena que duria implícita la necessitat
d'una política que donàs resposta a les situacions de pobresa i
exclusió social, i, per tant, aquests 431 milions de pessetes que
hi destinam anirien a un desenvolupament de diverses
actuacions diferenciades com podrien ser programes d'inserció
social, centres d'acollida a marginats, prestacions econòmiques
que aquí incloem augment de partida del salari social. etc.

I respecte de les esmenes 5705, 6707, seria destinar 50
milions i 25 per iniciar un pla d'integració dels immigrants
a les Illes Balears, i el pla autonòmic del pla d'integració
gitana, que independentment que hi hagi una transferència
del Pla nacional en aquest sentit, pensam que s'hauria
d'incrementar en l'inici del desenvolupament d'aquest pla
autonòmic.

I finalment, a l'esmena 6693, pensam que seria la
transferència dels capítols 6 i 7, passar-los al capítol 7 per
a transferències als consells insulars respecte de centres de
tercera edat i de qualque manera que fossin els consells
insulars que duguessin directament aquesta gestió. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport
a aquest conjunt d'esmenes presentades per Esquerra Unida.
Respecte d'incrementar o consolidar el Pla de prestacions
bàsiques als municipis de Mallorca, dir que això correspon
a un programa nacional, on hi ha un finançament compartit
entre el Govern de Madrid i el Govern de la Comunitat i
crec que incrementar aquesta partida ve molt lligat al tant
per cent o a la xifra global que dóna el Govern de Madrid.
és a dir que, en principi, nosaltres des d'aquí no podem
incrementar directament aquesta partida, sinó que ha d'anar
lligada a quin serà el finançament o la quantitat que
destinarà l'Administració central.

Respecte d'incrementar en 400 milions de pessetes les
ajudes per a situacions de pobresa i exclusió social, dir que
nosaltres creim que evidentment tots els recursos que es
destinin a això sempre seran insuficients, és un tema delicat
i un tema al qual tots hem de ser molt sensibles, nosaltres
creim que en temes d'insersió social, centres d'acollida a
marginats i prestacions econòmiques, si comparam el
pressupost del 96 i el del 97, creim que s'han incrementat
aquestes partides, d'una manera un poquet significativa, i en
principi no donaríem suport a aquestes esmenes.

Respecte del Pla integral gitano, això és un pla també
nacional, que no només depèn del Govern de la Comunitat,
que hi ha una comissió de seguiment del conveni entre el
ministeri corresponent i la Comunitat Autònoma, i dir que
afecta bàsicament l'ajuntament de Palma i qualque zona
d'Eivissa, i que la Comunitat Autònoma ja està en
coordinació amb ..., són bosses que estan molt localitzades
a llocs molt concrets i el Govern de la Comunitat ja està en
contacte amb l'administració més propera a aqueixes bosses
per intentar donar una resposta positiva a tot aquest conjunt
de persones. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sra. Thomàs, en torn de rèplica,
té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Només lamentar aquesta actitud en contra per part del Grup
Parlamentari Popular, sobretot a l'esmena 6709, ja que la
mateixa portaveu ha parlat d'incrementar un poquet, per tant,
aquesta mesura de poquet crec que demostra també la poqueta
sensibilitat que es pot tenir en aquest tema, i que quan nosaltres
proposam una partida tan elevada, de 431 milions, és perquè
pensam que seria el mínim necessari per abordar una política
realment seriosa d'eradicació o almanco d'intervenció en les
situacions de pobresa i exclusió social que es pateixen a
aquestes illes. Respecte del Pla autonòmic gitano, ja ho he
explicat al principi, sabem perfectament que hi ha un pla
estatal, però allò que nosaltres proposam és que hi hagi una
partida destinada a augmentar el pla estatal amb doblers propis
de la Comunitat Autònoma i per a tot el col•lectiu gitano, no
només ubicat a Palma i a Eivissa, sinó que es tractaria de fer un
pla regional, un pla autonòmic que abordàs tota la problemàtica
d'aquest col•lectiu. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes 6708,
6709, 6705, 6707 i 6693 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de votar.

Esmenes 6348, 6316, 6349 i 6271 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per defensar-les, té la paraula la diputada
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Aquest conjunt d'esmenes o la primera d'elles és la
transferència, demanam la transferència als consells insulars
de les competències d'acció social quant a la partida o del
subprograma 314101, ja que trobam adequat que aquesta
partida, que les competències d'acció social estiguin
concentrades en els consells insulars. Per tant, el que
demanaríem és el suport dels grups polítics a aquesta
esmena.

L'altra esmena, la 6316, demanam l'increment de
l'aportació del Govern al Pla de suport transitori social, al
salari social, ja que per a nosaltres és bàsic donar suport
econòmic per compensar les desigualtats socials que tenim
aquí a les nostres illes.

L'altra esmena, la 6348, d'afectació, va en el sentit de
construcció de centres de dia per assistits, diferenciats però
del club de tercera edat, ja que trobam necessari que es doni
una altra possibilitat a la gent que es diu de tercera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Respecte a la primera esmena presentada, la 6348, que
proposen transferir als consells insulars tot el programa
3141, hem de dir que aquesta partida que hi ha en els
pressuposts de la comunitat és per executar el que és la Llei
d'acció social, planificant, ordenant i coordinant les
actuacions previstes; amb la qual cosa, nosaltres creim que
no són per dur actuacions concretes de temes o de
competències que estan en aquests moments transferides als
consells insulars, sinó que aquestes partides són per poder
donar compliment a la Llei d'acció social.

Respecte a incrementar el Pla de suport transitori social,
dir que aquesta partida s'ha incrementat respecte del
pressupost de l'any anterior en un 10%, i dir també que
respecte de la construcció de centres de dia per a assistits
diferents dels clubs de tercera edat, en aquests moments hi
ha un pla estratègic de persones majors que contempla tota
una sèrie d'actuacions a dur a terme en aquest sentit.

I respecte a l'esmena 6271, el nostre grup no acabam
d'entendre com una esmena, envers de ser d'afectació d'una
quantitat o d'una altra o d'una alta o d'una baixa, doncs
l'esmena fa referència a desglossar una partida illa per illa,
nosaltres aquesta esmena no l'acabam d'entendre i per això
no li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de les
esmenes 6348, 6316, 6349 i 6271 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
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Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de votar.

Esmenes número 6471, 6472, 6613, 6492, 6614, 6610, 6611,
6612, 6631, 6473, 6642, 6643, 6644, 6646, 6490, 6585 i 6645
del Grup Parlamentari Socialista. La Sra. Barceló té la paraula
per a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són moltes esmenes perquè també
creim que són moltes les necessitats en serveis socials que
encara són necessàries ampliar i augmentar i, per tant, també és
necessària aquesta feina de seguiment i de fer propostes per tal
d'avançar en aquesta matèria. Hi ha algunes esmenes que van
lligades a augmentar les previsions del Govern de la Comunitat
Autònoma per donar la cobertura corresponent a tot el que són
ajudes provinents de l'Estat i que la Comunitat Autònoma
hauria, com a mínim, d'igualar l'aportació de l'Estat, per tal que
aquests plans es realitzassin d'una manera molt més efectiva en
el conjunt de les illes. I parlam del Pla d'integració gitana que,
a més, creim que s'haurien de realitzar a través dels diferents
consells insulars, que tenen la competència en aquesta matèria.
La consolidació de serveis d'atenció a la immigració, que també
és un programa que rep la Comunitat Autònoma ajudes de
l'Estat, però que no iguala quant a quantia assignada a aquestes
tasques i que és una de les qüestions que totes les ajudes
provinents de l'Estat dins aquesta matèria, que es regulen per
decret i que, normalment, la majoria d'elles, obliga que el
Govern de la Comunitat Autònom aporti el 50% i no es
correspon a aquesta aportació.

L'increment del salari social, creim que també és important
fer-ho amb major quantia, perquè encara que som una
comunitat rica existeixen i estan constatades i llistades tot un
munt de persones que no tenen cap tipus d'ingrés per tal de
poder sortir de tot tipus de marginalitat.

Pisos tutelars per a malalts de Sida a Eivissa i Formentera
d'acord amb convenis amb l'Ibavi, incrementar el pla concertat
de prestacions socials bàsiques amb aquesta referència
d'augmentar els recursos que la Comunitat Autònoma posa
ajuntats amb els recursos de l'Estat.

Altres ajuts que s'haurien de realitzar per part del Govern
de la Comunitat Autònoma en tot el que són els centres que
ajuden a la marginació, amb convenis amb La Sapiència,
centres Hospital de Nit, Ca'n Palerm, Son Ribas, conveni
amb el Projecte Home Lliure, centre Puig des Bous, conveni
amb Creu Roja espanyola el centre Sa Placeta, construcció
després d'uns centres de dia, el de Llucmajor, que ja hauria
d'anar especificat perquè també va lligat al conveni de
l'Estat amb les transferències de l'Inserso, que hauria, per
tant, d'especificar-se la quantia i la inversió en aquest
pressupost; i després, tota una sèrie de centres de la tercera
edat per als quals demanam la partida concreta a invertir
durant 1997, i volem fer aquest aclariment perquè no estam
en absolut d'acord amb el Pla estratègic de la tercera edat o
famós Pla 10, que el Govern de la Comunitat Autònoma ens
vol vendre, vol vendre als ajuntaments o als consells
insulars, i creim que açò suposa una vertadera estafa per a
les finances de les entitats locals. Perquè bàsicament hem de
recordar que aquest Pla 10 suposa que les ajudes que el
Govern de la Comunitat Autònoma hauria de destinar amb
una anualitat o com a màxim amb dues, s'allarguen al llarg
de 10 anys; alhora que el Govern de la Comunitat
Autònoma no suposa cap tipus d'endeutement ni cap tipus
de comptabilització, es carrega el deute sobre les
administracions locals, la qual cosa és una altra de les
maneres d'amagar el deute d'aquesta Comunitat Autònoma,
i no suposa una ajuda efectiva per tal que els ajuntaments o
consells insulars puguin anar executant obres a centres de la
tercera edat o a centres també per a disminuïts, que entren
dins aquest famós Pla 10 i que creim que és una passa
enrera pel que fa a les ajudes que el Govern feia per
finançar aquest tipus de centres i que espaiades amb 10 anys
no arriben ni per pagar els interessos del préstec que les
administracions locals hauran de fer per fer front a aquestes
obres. Per tant, dins aquest capítol, demanam que
s'especifiquin partides concretes i especificam la quantitat
necessària per a la residència de tercera edat del Consell
Insular de Menorca, per al centre de dia de tercera edat des
Migjorn, per al centre de tercera edat des Castell, per a la
residència de tercera edat d'Alaior, per a construccions de
residències de discapacitats profunds i malalts mentals
crònics a Eivissa i a Formentera, per al centre ocupacional
de Vintaufa i per a la remodelació de Trepucó; tots aquests
centres, repetim, necessiten consignacions pressupostàries
específiques com a màxim d'una o dues anualitats, rebutjant
d'una manera clara el famós pla estratègic, evidentment
només és estratègic per a les finances del Govern de la
Comunitat Autònoma i deixa en molt mal estat les finances
dels ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam
davant un conjunt d'esmenes bastant nombroses que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista, que moltes d'elles són
repetitives i, d'una manera global, dir que les necessitats quan
xerram d'aquests temes són moltes, que sempre els recursos són
escassos i són limitats. Nosaltres creim que el Govern balear
any rera any fa un esforç crec que important per anar
incrementant les xifres destinades a tot un conjunt d'activitats
que són sensibles, que afecten col•lectius amb determinades
problemàtiques, i que any a any crec que es va incrementant
l'esforç que fa el Govern balear per incrementar les partides
destinades a tots aquests col•lectius.

Quant, per exemple, al tema del salari social, hem de dir que
s'ha incrementat la partida respecte al pressupost de l'any 96
amb un 10%; hem de dir també que quant a passar la partida del
Pla gitano als consells insulars, això és un tema que correspon
a un pla nacional, que hi ha un conveni signat entre
l'Administració central i la Comunitat Autònoma, que és un
problema que està molt localitzat a Palma i a determinada zona
d'Eivissa i, en aquest sentit, el Govern balear intenta posar-se
en contacte amb l'Ajuntament de Palma i amb els col•lectius
afectats d'Eivissa per intentar donar una complerta resposta i
atendre totes les necessitats d'aquest col•lectiu.

Hi ha una esmena també concreta respecte al centre de dia
de Llucmajor, i li he de dir a la Sra. Barceló que això
exactament el mateix del centre de la residència de tercera edat
de Felanitx, que aquesta inversió ve contemplada a les
transferències, que si no ho tenc mal entès això correspon a la
secció 75, a l'institut, un institut que s'ha creat nou amb una
esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular i que aquí hi
pot contemplar les inversions previstes per al centre de dia de
Llucmajor.

I després hi ha tot un conjunt d'esmenes, bastants, que fan
referència a afectar, a destinar quantitats de 10, 15, 20 milions
de pessetes per a residències de tercera edat. Dir que moltes
d'aquestes actuacions concretes que es presenten en aquestes
esmenes es fa comptes dur a terme per part del Govern amb els
anomenats Pla 10. Dir que la majoria d'aquestes inversions
s'aniran fent any rera any, que ja s'ha posat en contacte el
Govern, la conselleria corresponent, amb aquests municipis per
poder dur endavant aquestes inversions a residències de tercera
edat, que això suposa una passa endavant; que amb una sèrie
d'any es posaran en marxa tot un caramull d'obres que creim
que milloraran en certa manera els establiments i les
infraestructures de què poden gaudir les nostres persones
majors, que això suposa anar endavant, en cap cas enrera; i dir
que aquest sistema que són els ajuntaments i que si això
suposarà hipotecar el futur dels ajuntaments, dir que això no és
una cosa que ha inventat el Govern de la Comunitat, sinó que
la majoria de (...) que s'han fet a la nostra comunitat i a altres
llocs, s'han fet d'aquesta manera quan governava a Madrid el
Partit Socialista, que s'han fet inversions a un caramull d'anys
vista i que qui ha hagut d'aguantar, en certa manera, la
finançació i el pes d'aquestes inversions han estat els diversos
municipis; que això no és una cosa inventada pel Govern
balear, sinó que és una pràctica que havia emprat ja
l'Administració central socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sí, Sra. Barceló, en torn de rèplica
té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Respecte a la pràctica socialista
sobre els centres educacionals, dir-li a la senyora portaveu
del Grup Popular que en tot cas mai no es va obligar als
ajuntaments a optar per aquest sistema, mai, i des del
Govern de la Comunitat Autònoma estan obligant els
ajuntaments a només rebre subvencions a través del Pla 10,
no hi ha cap altre tipus de possibilitat d'inversió i l'Estat en
absolut no va correspondre mai d'aquesta manera. Per tant,
és clar, s'obliga i es deixa estrets als ajuntaments perquè
aquestes inversions només es poden fer, evidentment, amb
10 anys, però a càrrec d'hipotecar o a càrrec que els préstecs
els facin els ajuntaments. I aquesta és la realitat, no n'hi ha
cap altra, i açò suposa una passa enrera. Per tant, creim que
és molt més important que el Govern de la Comunitat
Autònoma mantengui la política d'ajuts a aquestes
inversions amb partides concretes i efectives amb, com a
màxim, dos anys.

Per al centre de dia de Llucmajor, que suposam que no
passarà com passa amb el Pla 10, que supòs que serà una
inversió perquè estava conveniada amb l'Estat, específica i
concreta, també ens agradaria saber evidentment si es dóna
ja en el 1997.

I, en tot cas, amb referència als altres plans que nosaltres
creim, com d'integració gitana o altres que creim que
s'haurien de fer a través dels consells insulars, bàsicament
perquè ens demostra que el Govern de la Comunitat
Autònoma no ha tirat endavant correctament aquests plans
tampoc, perquè no és nou el Pla d'integració gitana, no és
nou d'enguany; és a dir, no podem dir que el Govern es
posarà d'acord amb el Consell Insular d'Eivissa l'any que ve,
açò són plans que ja s'han anat executant i que per tant no
s'han realitzat d'acord amb els consells insulars. Per tant, si
el Govern és incapaç de posar-se d'acord amb els consells
insulars per executar aquestes inversions amb fons que
també provenen de l'Estat, més val que deixi en mans dels
consells insulars que coneixen millor la realitat social
l'execució d'aquests plans i d'aquestes inversions.

Per tant, repetim, la política del Govern de la Comunitat
Autònoma en aquesta matèria no és suficient i creim que
amb tot el que fa referència a centres de tercera edat és una
passa enrera. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, torn de contrarèplica.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que el Govern balear
en política de tercera edat dóna una passa endavant i
evidentment que nosaltres no obligam als, o vostè ha dit que
l'Administració central mai no havia obligat els municipis a
l'hora de les escoles, mai no les havia obligat; clar que no els
obligava, però si no entraven dins aquests plans no es feia
l'escola, no hi havia una obligació formal, però no hi havia
opció, o s'entrava en aquell pla per finançar tota una sèrie
d'inversions per fer unes escoles o, si no, no es rebia aquesta
ajuda i, si no, ho demanin al batle de Sineu.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat,
passarem a la votació conjunta de les esmenes 6471, 6472,
6613, 6492, 6614, 6610, -jo demanaria, per favor, als senyors
diputats si poden guardar una miqueta de silenci- 6611, 6612,
6631, 6473, 6642, 6643, 6644, 6646, 6490, 6585 i 6645.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
debatre. Al subprograma 323101, promoció i serveis per a la
joventut, s'hi mantenen les esmenes següents: número 6588 del
Grup Parlamentari Socialista i número 6789 d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, les quals es debatran conjuntament. Per a
la seva defensa, per a la 6588, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament i vist els darrers anys
l'efectivitat de la feina en joventut per part del Govern de la
Comunitat Autònom a les illes i, sobretot, pel que fa referència
a les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, creim urgent
i necessari que es transfereixi als consells insulars i d'alguna
manera així sabrem el net, i els programes que estan realitzant
s'ajustaran, d'una vegada per totes, a la realitat social de
cadascuna de les illes, que fins a aquests moments,
evidentment, no es du a terme i bàsicament la majoria de
programes o de convenis només responen a un àmbit territorial
que és l'illa de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6789 té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, amb els mateixos termes que s'han explicitat fins ara,
ja que són totalment coincidents les dues esmenes, pensam
que la millor forma que es faci una bona política cap a la
joventut seria transferint aquest servei als consells insulars
i en aquest sentit va el contingut de l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sra. Salom, per contestar té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup no pot donar
suport a aquestes dues esmenes per una raó molt senzilla,
perquè la partida d'aquests 106 milions de pessetes està
destinada a fer front als pagaments de les anualitats
corresponents a l'any 1997 de les obres de millora i
rehabilitació que es realitzen a les instal•lacions de joventut
o que es varen realitzar a les instal•lacions de joventut en els
anys 92 i 93; i el finançament de les esmentades obres i
equipaments es va plantejar mitjançant un pla de
finançament a cinc anys. La utilització d'aquesta partida per
a altres objectius significaria l'incompliment dels esmentats
contractes d'obres i equipaments amb les corresponents
conseqüències legals pels impagaments de totes aquestes
inversions que es varen planificar a cinc anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a la votació conjunta de les
esmenes 6588 del Grup Parlamentari Socialista i 6789 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes dues esmenes.
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Esmenes números 6795, 6790, 6794, 6796, 6791, 6792 i
6793 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.
Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes va en el
sentit de la millora de molts aspectes concrets de la política o
de la política cap a la joventut i, per tant, tant des de la millora
de les oficines i punts d'informació juvenil als ajuntaments,
com, en el mateix sentit de l'anterior, les transferències als
consells insulars de la gestió dels serveis a la joventut; o
aspectes com assegurar convenis per a escoles de monitors
juvenils a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera i en
aquest sentit anirien el conjunt de les esmenes. Només destacar
que serien esmenes concretes, amb quantitats expresses per
millorar la política cap a la joventut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té vostè
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Tan sols per dir que l'objectiu de
la majoria d'aquestes esmenes creim que es pot complir
perfectament amb les partides pressupostàries que hi ha
consignades en el pressupost de l'any 1997. I que a moltes
d'aquestes partides que aquí es plantegen esmenes, dir que la
Conselleria de Presidència les ha incrementat d'una manera
important respecte al pressupost de l'any anterior, que es
milloren les ajudes per a oficines i punts d'informació juvenil;
que tota una sèrie d'ajudes per a escoles de monitors, doncs en
certa manera han estat consensuades o més o menys s'ha arribat
a un acord amb les distintes escoles de monitors per poder
subvencionar i col•laborar amb les actuacions i programes que
es duen a terme a la temporada normalment d'estiu. I per tot
això, dir que el nostre grup no donarà suport a aquestes
esmenes.

Dir que a l'esmena 6793, que fa referència a foment de la
tolerància i a la igualtat amb campanyes contra el racisme i la
xenofòbia, en principi votarem que no, però no vol dir que en
el debat de plenari canviem el sentit del vot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears 6795,
6790, 6794, 6796, 6791, 6792 i 6793.

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.

Esmenes números 6351, 6352 i 6353 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa, té la
paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 6351 és en el sentit de
donar suport a programes d'activitat dirigits bàsicament a
joves de minories ètniques o emigrants, col•lectiu que
trobam, des del nostre grup, que cal donar suport per a la
seva integració dins la nostra societat.

L'esmena 6352 és també una esmena d'afectació per
donar suport a ajudes bàsicament a institucions que realitzin
activitats dirigides a joves amb factor de risc.

I l'esmena 6353 és foment de les campanyes
informatives sobre prevenció de drogodependències,
especialment a les drogues de disseny, ja que pensam que
amb una política de prevenció es poden evitar hàbits no
molt positius per a joves i al•lotes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
primera esmena de 2 milions, dirigida a programes
d'activitat dirigits a joves de minories ètniques i immigrants,
hem de dir que l'afectació d'una partida concreta a ajudar
programes d'activitats dirigits a joves de minories ètniques
o immigrants, només per a ajuntaments, perquè aquesta
partida 4600 es refereix només a ajuntaments, i nosaltres
volem dir que el tema de les minories ètniques no és un
tema exclusiu d'ajuntaments, és una problemàtica creim
nosaltres de tota la societat balear. Per tot això els
programes d'activitats de la Direcció General de Joventut i
Família tenen en compta la integració de les minories
ètniques i molt particularment als programes d'ajudes tant a
administracions com a associacions sense finalitat de lucre.
I a més, també hem de tenir en compta que en els programes
de la Direcció General d'Acció Social estan previstes ajudes
i activitats dirigides a la integració de les minories ètniques
o immigrants. Per això, a aquesta esmena número 6351 el
nostre grup no li donarà el seu suport.
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Respecte a la següent esmena de 2 milions, d'ajudes a
institucions que realitzin activitats dirigides a joves amb factor
de risc, hem de dir que les ajudes per a institucions que
realitzen activitats dirigides a joves amb factor de risc, ja estan
previstes en el programa 313201 de la Conselleria de Funció
Pública allà on s'hi dedica o hi ha un programa de 566 milions
de pessetes. A més, també hem de tenir en compta que les
activitats realitzades, per la Direcció General de Joventut es
reserven tota una sèrie de places d'integració; i a més, al pla
d'ajudes de la Direcció General de Joventut es dóna prioritat a
les activitats que contemplen places o activitats dirigides a
joves amb factor de risc i a la integració de disminuïts.

I respecte a la darrera esmena, sobre campanyes
informatives de prevenció de drogodependències, dir que en
principi a comissió el nostre grup no donarà suport a aquesta
esmena, però que al plenari tal volta canviem el sentit del
nostre vot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de les
esmenes 6351, 6352 i 6353 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:

I passam a les esmenes números 6651, 6544, 6545, 6547,
6652, 6546 i 6590 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Assenyalar dues concretes que creim
importants, les ajudes a les escoles infantils i les ajudes també
a prevenció de famílies amb situació de risc respecte a primera
infància, que són dos programes que creim importants,
interessants perquè el Govern de la Comunitat Autònoma hi
pugui col•laborar d'una manera potser més decidida.

I després hi ha tota una sèrie d'esmenes que fan referència
a instal•lacions, des del Campament de Cala Jondal, el seu
condicionament, construcció de centres lúdics per a la
joventut, creació d'albergs juvenils a Formentera, albergs
juvenils també en general, que, evidentment, són
infraestructures necessàries, però que evidentment quan
veim que encara estan pagant els del 92 i els del 93 serà
difícil que puguin donar suport al manteniment d'aquestes
necessitats d'infraestructura per als joves d'aquestes illes; i
que, per tant, les necessitats dels joves en aquest cas es
constata que van molt per davant de les disponibilitats
econòmiques que el Govern de la Comunitat Autònoma
adequa als programes de joventut. Així i tot creim important
mantenir aquestes esmenes per assenyalar aquesta necessitat
d'infraestructures per als joves de les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Respecte a la primera esmena
presentada, la 6651, dir que l'afectació de 20 milions
d'aquesta esmena suposaria que la majoria d'instal•lacions
de joventut, totes les despeses que hi ha de pagament de
personal, d'alimentació i de subministraments s'haurien
d'aturar, s'haurien de llevar i els treballadors que fan feina
en aquestes instal•lacions, que són un total, em pareix, de
20, no podrien cobrar a final de mes els seus sous, perquè
deixarien sense quasi contingut aquestes partides. Hem de
dir que el tema d'ajuda a escoles infantils, dins la Direcció
General d'Acció Social hi ha partides destinades i
significatives als afectes d'aconseguir aquest objectiu.

I respecte a l'esmena de prevenció de famílies amb
situació de risc, hem de dir que el programa de promoció i
ajuts socials contempla un programa específic d'atenció a la
primera infància; que el programa d'adopció i de protecció
de menors, en els seus objectius 3 i 6, contempla actuacions
en matèria de prevenció de famílies amb situació de risc, i
que l'àrea de prevenció de famílies amb situació de risc i
primera infància són contemplades a la Direcció General
d'Interior i a la Direcció General d'Acció Social.

És a dir que moltes d'aquestes esmenes que s'han
proposat aquí per part del Grup Parlamentari Socialista
creim nosaltres que al llarg de tot el pressupost es van
acomplint aquests objectius assenyalats a aquestes esmenes,
i per això el nostre grup no les donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre i que són les números
següents: 6651, 6544, 6545, 6547, 6652, 6546 i 6590.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

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

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes que acabam de
numerar.

Al subprograma 323201, promoció, protecció i activitats per
a la dona, s'hi mantenen les esmenes següents: número de
registre 6834 del Grup Parlamentari Mixt, la qual decau perquè
no hi ha ningú per a la seva defensa; números 6786, 6788,
6787, 6785 i 6800 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears. Per a la seva defensa, té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA. SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Tot aquest conjunt d'esmenes va en
el sentit d'anar concretant aspectes del II Pla d'igualtat de les
dones que es va debatre en aquest parlament. I la 6786 seria
transferències als ajuntaments per a la creació d'una xarxa
d'agents per a la igualtat; així com la 6788 seria programes
d'igualtat d'oportunitats per a les dones als ajuntaments; la 6787
la dotació per a la creació del Consell de dones de les Illes
Balears, perquè va en el sentit d'una mateixa resolució que va
presentar el meu grup parlamentari en el debat del Pla d'igualtat
de les dones; la 6785 la creació d'un telèfon de la dona, com a
servei gratuït; i la 6800 seria la dotació de 250 milions de
pessetes per al finançament d'accions del II Pla d'igualtat de la
dona que estiguessin a càrrec de la Comissió interdepartamental
i que es fes concretament la despesa en aquest sentit. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té vostè
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dir que
el nostre no donarà suport a aquest conjunt de cinc esmenes
d'Esquerra Unida. Respecte a les dues primeres esmenes que
s'han presentat de transferències als ajuntaments per intentar
dur programes d'igualtat d'oportunitats per a les dones, creim
que l'objectiu que es pretén amb aquestes esmenes es du a
terme i està contempla amb el que és el II Pla d'igualtat
d'oportunitats de les dones que vàrem tenir ocasió, no fa massa
temps, de debatre aquí en el parlament i de discutir les distintes
propostes de resolució que es varen veure en el plenari.

Respecte a la creació del Consell de dones, amb una partida
de 5 milions de pessetes, hem de dir que al nostre mode
d'entendre, ja hi ha un Consell de dones, ja existeix un Consell
de dones, i que el II Pla d'igualtat contempla quina ha de ser la
coordinació amb les distintes administracions i amb les
distintes entitats per poder dur a terme tot un conjunt
d'activitats, incrementades a millorar tot el que és la igualtat
d'oportunitats de la dona.

L'esmena de crear un telèfon específic per a la dona, dir
que avui per avui el Govern i nosaltres, com a Grup
Parlamentari Popular, no consideram prioritari posar en
marxa aquest telèfon; que ja existeix un telèfon gratuït, que
és el 900321321 del Siac i de l'AVD, allà on tota una sèrie
d'emergències que hi pugui haver per part de determinats
col•lectius o per part de determinades dones en situacions
límit o delicades, doncs poden utilitzar aquestes vies que ja
existeixen en aquests moments per part del Govern, fins i tot
el telèfon gratuït del 012, que són en aquests moments uns
instruments que poden ser oportuns per canalitzar a un
moment determinat determinades ajudes o determinades
situacions problemàtiques que es pugui trobar la dona.

Dir de la mateixa manera, que l'esmena 6800, que
habilita una partida de 250 milions de pessetes per finançar
les actuacions d'aquests II Pla d'igualtat de la dona, volem
dir nosaltres que creim que aquest Pla de la dona està dotat
amb 3.000 milions de pessetes en el període 96-99;
nosaltres creim que hi ha les partides corresponents a les
distintes conselleries, que seguint, em sembla, una resolució
de Pequín, creim que es bo que vagin implicant distintes
conselleries del Govern, no tan sols que totes estiguin
canalitzades a través de la Conselleria de Presidència i del
que és la Comissió de la dona, sinó que creim que es bo que
de les distintes conselleries es vagin habilitant les partides
pertinents per poder finançar el que és aquest II Pla
d'igualtat de la dona.

I per això, Sr. President, el nostre grup no donarà suport
a aquest conjunt d'esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem, doncs, acabat el debat,
a la votació de les esmenes 6786, 6788, 6787, 6785 i 6800
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

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:

Passam al debat de les esmenes números 6355, 6356 i
6354 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la
paraula per a la seva defensa la diputada Sra. Bover.
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LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquestes esmenes també vénen a concretar un poquet més el Pla
d'igualtat de la dona. Nosaltres entenem que perquè el Pla
d'igualtat sigui efectiu cal donar a conèixer les activitats que es
desenvoluparien en el marc del Pla d'igualtat i també que es fes
un seguiment d'aquestes activitats. Per tant, seria necessari via
conferències una sensibilització i informació sobre aquest tema
a tots els ciutadans i ciutadanes de les illes, i seria una manera
també d'aprofitar ja les corporacions locals com a administració
molt apropada a aquests ciutadans per donar a conèixer el marc
del Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones. En aquest sentit
són les tres esmenes que he defensat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té vostè
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup creim que aquests tres objectius que pretenen aquestes
esmenes presentades: donar a conèixer les distintes activitats en
aquest II Pla d'igualtat de la dona, la realització de conferències
de sensibilització i d'informació sobre el tema de la dona, o
intentar implicar els ajuntaments per donar a conèixer aquest
Pla d'igualtat, nosaltres creim que totes aquestes actuacions ja
estan contemplades en les actuacions que té planificat dur a
terme aquest II Pla d'igualtat de la dona. I com que tot això ja
està contemplat, doncs el nostre grup no li donarà el seu suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre i que són la 6355, 6356 i 6354
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:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes 6491, 6444, 6548, 6578 i
6650 del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té
la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament les esmenes són per
concretar serveis lligats tots o que podrien estar
perfectament inclosos dins el II Pla d'Igualtat per a la dona
i, en tot cas, encara que el pla ha estat exposat, no així les
partides pressupostàries necessàries per dur-los a terme. Per
tant, creim important que ara que ja s'han aprovat les
resolucions entorn al II Pla d'igualtat d'oportunitats en els
pressuposts poguéssim anar concretant partides
pressupostàries necessàries per tirar endavant finalitats
concretes i aprovades dins els continguts d'aquest II Pla
d'oportunitat. D'entrada una de les qüestions és la
informació i fer assequible la informació a totes les dones
en els diferents àmbits territorials, per açò és necessari crear
centres d'informació de la dona a Menorca, a Mallorca, a
Eivissa i a Formentera. També són necessàries i també és un
tema pendent de resoldre, que és l'acolliment de dones
víctimes de maltractaments a les diferents illes. En aquests
moments els serveis, sobretot a Menorca i a Eivissa, es fan
a través d'ajuntaments o de convenis amb entitats no
governamentals, però no pròpiament per part del Govern de
la Comunitat Autònoma.

Altres serveis necessaris, també per ajudar a l'assistència
tant social com jurídica i que aquesta es pugui lligar a través
dels centres d'informació de la dona a totes les dones que
necessiten d'una informació completa a nivell jurídic, a
nivell social, i no només la simple informació psicològica
que es dóna en els centres d'informació que estan
funcionant, són, per tant, serveis necessaris.

Igual que una de les qüestions plantejades per la pròpia
Consellera de Presidència quant a assenyalar la necessitat de
donar suport a programes de planificació familiar a
cadascuna de les illes, però que aquesta voluntat
manifestada per la pròpia Consellera de Presidència, dins els
programes de sanitat el conseller ens va manifestar que no
consten, i, per tant, era important que la pròpia consellera
que havia donat la idea pogués plantejar el seu suport.

Per tant, són actuacions molt concretes i puntuals que
ajudarien creim de gran manera a fer possible que tota la
teoria que du inclosa el II Pla d'igualtat sigui una realitat un
poc més prop en finalitzar l'any 1997. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, per contestar, té
vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquestes esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista.
Però nosaltres estam convençuts que la majoria d'objectius i la
majoria de qüestions plantejades amb aquestes esmenes, així
com està plantejat el II Pla d'igualtat de la dona i així com està
plantejat el pressupost de l'any 1997, creim que la majoria
d'aquests objectius tendran una completa resposta i es podran
dur a terme amb les xifres i amb les quantitat i amb els
programes així com estan establerts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem aleshores a la votació de les
esmenes 6491, 6444, 6548, 6578 i 6650 del Grup Parlamentari
Socialista.

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.

I al subprograma 4633101, atenció i servei al ciutadà, s'hi
manté l'esmena número 6591 del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquest servei d'ajudes a víctimes del
delicte és un servei que s'està iniciant el seu treball per part del
Govern de la Comunitat Autònoma, però creim necessari i
imprescindible que pugui ser efectiu i que per tant pugui ser un
dret de tots els ciutadans d'aquestes illes, sigui on sigui el seu
punt de residència i, per tant, que aquest programa es pogués
ampliar a les diferents illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. No havent-hi més debat, passarem
a la votació de l'esmena 6591 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

I arribats a aquest punt hem acabat la Secció 11 i s'aixeca la
sessió. Dir-los que començarem a les deu.
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