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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la
comissió d'Hisenda i Pressupostos per dictaminar  el Projecte
de llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a 1997.

Abans d'entrar en el debat, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Andreu Crespí substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Començarem el debat de la secció 14, Conselleria
d'Economia i Hisenda.

Al subprograma 121501, Actuacions administratives
relatives a casinos, jocs i apostes, s'hi manté l'esmena 6275, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té
la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Les competències en matèria de joc
i apostes han suposat una font d'ingressos per a l'Administració
de les Illes Balears. Amb aquesta proposta de destinar-hi 5
milions de pessetes, volem que el govern realitzi una petita
campanya de conscienciació que el joc és perniciós i que pot
derivar en una malaltia coneguda per ludopatia. Per tant,
pensam que una part d'aqeusts ingressos provinents del joc
s'haurien de destinar a combatre el que es converteix en un vici
i finalment en una malaltia entre els sectors de la població més
afectats. No sabem si està quantificat, però hi ha un nombre
important de ciutadans, cada dia més, que estan "enganxats",
com avui se'n diu, al joc, i seria molt important que les
administracions públiques alertassin els ciutadans de la
perillositat d'aquesta activitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular, i
per contestar, té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Al nostre mode d'entendre-ho, creim que seria
important que el Govern fes una campanya de
conscienciació per intentar que totes aquelles persones que
juguen en excés i puguin arribar a la malaltia de la
ludopatia, una campanya de conscienciació. Nosaltres creim
que el Govern té previst revisar aquests tipus de campanyes,
però de totes maneres, en principi, votarem que no a aquesta
esmena, cosa que no vol dir que en el plenari no canviem el
sentit del vot a aquesta esmena per realitzar una campanya
concreta de conscienciació dels efectes perniciosos del joc.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat, passarem a la
votació de l'Esmena 6275, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 6275.

Al subprograma 551101, Elaboració i difusió estadística,
s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena número 6595,
el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit de
poder realitzar estudis relatius a la realitat social de les
Balears que estiguin a càrrec de la Conselleria d'Economia
i Hisenda i que facin diagnòstic dels distints aspectes
d'aqeusta realitat social. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Al nostre mode d'entendre-ho, a
través de l'Institut balear d'estadística ja hi ha previst realitzar
tota una sèrie d'estudis estadístics per poder tenir un bon
diagnòstic de quina és la realitat social de les Illes Balears, per
la qual cosa el nostre grup hi votarem que no, perquè l'objectiu
que es pretén amb aquesta esmena, amb el pressupost que té
actualment l'institut balear d'estadística, es veurà totalment
complit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 6595, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Queda,  per tant, rebutjada l'esmena 6695.

Passam a l'esmena número 6276, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. S'ha parlat molt de la balança fiscal
de les Illes Balears, és a dir, la diferència entre el que pagam els
ciutadans de Balears en imposts a totes les administracions i les
contrapartides que rebem en serveis públics també de les
distintes administracions, però no ens hem posat d'acord o no
hi ha hagut un estudi el suficientment seriós per conèixer amb
exactitud quina era la diferència entre, per dir-ho amb paraules
entenents, el que pagam i el que rebem els ciutadans de les Illes
Balears. Per això, proposam que amb càrrec a la secció 14 la
conselleria realitzi un estudi amb un informe sobre la tributació
total de les Illes Balears a totes les administracions i totes les
despeses realitzades també per totes elles i així conèixer d'una
vegada per totes quin és el nostre diferencial respecte de la
tributació total i els serveis que rebem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Salom, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. En principi, aqueixa esmena no té
quantitats, no sabem quina seria la quantitat global per
realitzar aquest estudi. Nosaltres, en principi, hi votarem
que no, però això no vol dir que després d'una sèrie de
converses per veure si el govern té previst o no dins les
seves partides de la Conselleria d'Hisenda realitzar un estudi
seriós sobre la tributació i sobre la balança fiscal, ja veuríem
en el plenari el sentit del nostre vot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de l'esmena 6276, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 6276.

Al subprograma 612201, Programació i política
pressupostària, s'hi manté la següent esmena: Esmena 6277,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Pareix mentida que a l'era de
l'Internet, amb els programes "bitels", no ens referim als
cantants, sinó al programa Bitel, on ja duim uns anys
gastant quantitats milionàries, i l'any que fins i tot cream
una empresa pública per al Parc BIT (Parc Balear
d'innovació tecnològica), hàgim de manejar aquesta
paperada per tramitar uns pressuposts. Jo record que ja en
temps del Sr. Forcades, quan ens va presentar els seus
projectes telemàtics, li vàrem presentar aquesta esmena i es
va comprometre que en qüestió d'un any o dos ho tendria
solucionat i ens presentaria els pressuposts en suport
informàtic. Han passat els anys i continuam amb les
mateixes, manejam una gran paperassa i a la vegada crec
que perdem moltes possibilitats, les possibilitats que avui
dóna la informàtica, per presentar les esmenes molt més
documentades, amb molt més coneixement d'allà on
produïm les baixes i, en definitiva, tenir accés a una major
informació.
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No sabem si això és precisament el que no vol el Govern,
però entenem que, amb aquests pressuposts que fan tantes
referències a la innovació telemàtica, no tendria cap justificació
que no s'aprovàs aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Salom, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He de dir
que el nostre grup votarà que no a aquesta esmena, en tant que
mentre que el pressupost depengui del que és l'AS 400, en
principi és difícil tècnicament poder treballar amb un PC des
d'aquí, des del Parlament. Això no vol dir que amb vista a un
futur pròxim les coses no puguin canviar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Sampol, vol fer ús del torn de
rèplica? No. Gràcies.

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 6277, 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, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 6277.

Amb aquesta esmena queda dictaminada la secció 14,
Conselleria d'Economia i Hisenda.

I passam a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral. A la totalitat de la secció
s'hi mantenen les esmenes següents: esmena número 6399
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, esmena número
6656 del Grup Parlamentari Socialista i esmena 6809 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Es
farà debat conjunt de les esmenes i començarem per
l'esmena 6399 del Grup  Nacionalista-PSM. El Sr. Alorda
té la paraula per a la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. L'abast d'aquesta esmena a la
totalitat creim que té més seu adequada dins el que és el Ple
d'aquest parlament. Les nostres discrepàncies respecte del
Govern en matèria hidràulica, en matèria energètica, en
matèria mediambiental en general pel que fa tant a residus
sòlids com a reserves forestals, zones d'espais naturals, etc.,
són prou conegudes, però ens agradarà més tenir aquest
debat a la seu que creim que és la més adequada que és el
Ple. De totes maneres, ja anunciar que el que demanam és
un canvi damunt davall d'aquesta secció 15 i aposta
defensam l'esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6656 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sr. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. També serà més objecte de debat
de plenari, el que està clar però és que, i es dóna la
curiositat que quan per primera vegada aconseguim una
conselleria que tengui el nom de medi ambient, resulta que
és quan més buida està de continguts en matèries
mediambientals. I, per tant, tot el que fa referència a
objectius de política de medi ambient, de desenvolupament
sostenible aplicada a política hidràulica, ordenació del
territori o política energètica són qüestions que no resolen
els pressuposts presentats, els continguts d'aquesta
conselleria i, per tant, creim que és necessari totalment
capgirar els objectius i els pressuposts que es presenten
avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per defensar l'esmena 6809 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Amb el mateix sentit que altres
grups parlamentaris esmenants, ens reservam els arguments
per al debat en plenari però és evident que no compartim en
absolut els objectius ni les prioritats d'aquesta conselleria,
reflectida en aquests pressuposts i, per tant, argumentarem
en el plenari.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular, per
contestar, té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Nosaltres entenem que els grups de
l'oposició no comparteixin íntegrament el que és el pressupost
d'aquesta secció, però nosaltres sí que li donam suport des del
moment que ha estat confeccionat sota els principis del nostre
partit i del nostre grup i d'acord amb el nostre programa
electoral. Per altra banda, també rebutjar les afirmacions quant
que és una nova conselleria sense continguts; crec que les
dotacions pressupostàries i econòmiques que hi ha en aquests
pressuposts incidiran d'una forma molt positiva en les diferents
matèries que van a la millora del medi ambient i de la realitat
d'aquestes illes. I, per tant, nosaltres no donarem suport,
evidentment, a les esmenes a la totalitat i també entrarem amb
més detall en el debat plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes 6399 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
esmena número 6656 del Grup Parlamentari Socialista i esmena
número 6809 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam
de votar.

Al subprograma 432101, ordenació del territori i urbanisme,
es mantenen les esmenes següents, començarem per les
esmenes números 6774 i 6773 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs té vostè la paraula per
a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes, la
primera, la 6774 va en el sentit d'afegir als objectius prevists
per al desenvolupament, del desenvolupament d'instruments
de planificació previstes a la Llei d'espais naturals; i la
segona esmena seria efectuar la transferència de capital als
consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Respecte a la primera esmena
crec que planteja una qüestió obvia i per tant nosaltres
estudiarem la possibilitat de donar-li suport en el seu
moment, perquè crec que és un tema que està previst i
regulat en el pressupost.

I quant a la segona, efectuar la transferència de capital
als consells, dir que en matèria d'ordenació territorial i
urbanisme, els consells gaudeixen d'aquesta competències
que en el seu moment va fixar quina era la dotació
pressupostària i, per tant, també creim que no és el
mecanisme adequat el de l'esmena al pressupost per
incrementar aquestes dotacions; en qualsevol cas, són
partides econòmiques que es reserven per a les funcions que
té atribuïdes el Govern balear en aquesta matèria i, per tant,
tampoc no tendrà el nostre vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació d'aquestes
esmenes que acabam de debatre, que són la número 6774 i
6773 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

L'esmena número 6553 del Grup Parlamentari Socialista,
per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Per tal de clarificar les
responsabilitats que van lligades a les transferències fetes als
consells insulars, hem de recordar al portaveu del Partit Popular
avui en aquesta comissió que els consells insulars tenen la
competències en urbanisme, no la d'ordenació del territori, com
s'ha assenyalat abans, i que, per tant, dins el que és pròpiament
urbanisme, que existeix pròpiament el seguiment i les
aprovacions definitives del que són els planejaments
municipals, crèiem important que aquests ajuts que dóna el
Govern de la Comunitat Autònoma a l'adequació o a l'execució
de planejaments municipals poguessin passar als consells
insulars. És un treball el d'urbanisme molt més lligat, lligat per
llei de transferència als consells insulars i, per tant, són els
consells insulars els que més poden valorar o rendibilitzar
aquestes ajudes als municipis per a l'adequació dels seus
planejaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. També amb el mateix sentit que el
debat anterior, dir que aquesta consignació correspon a les
atribucions que s'ha reservat el Govern balear en matèria
d'urbanisme i, per tant, no és possible fer aquesta reducció per
tal que sigui transferida als consells insulars, entre altres coses
perquè són despeses compromeses, com dic, amb l'exercici
d'aquestes atribucions que es reserva el Govern i per tant no
podem tampoc donar suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Barceló, en torn de rèplica té
la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Però la Llei de transferències en
matèria d'urbanisme no deixa, i està ben clar, en mans del
Govern cap tipus de competència que sigui ajudar als
planejaments municipals a nivell econòmic. Aquesta no figura
i per tant no és de la matèria reservada al Govern de la
Comunitat Autònoma perquè la llei no ho diu. Per tant, aquestes
qüestions, aquestes ajudes als planejaments es podrien fer,
perquè la llei de transferències, repetesc, ho permet, es fan des
dels consells insulars, la matèria d'urbanisme són dels consells
insulars i ens agradaria per part dels representants del Partit
Popular una major defensa del que són les competències
pròpies dels consells insulars. I aquesta, repetim, no és una
matèria reservada al Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, en torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. En qualsevol cas, vostè sap que el
procediment per incrementar la dotació als consells per
exercici de les seves competències que li han estat
atribuïdes no és el de les esmenes al pressupost, com s'ha dit
en altres debats i, per tant, no és aquest el mecanisme; hi ha
altres mecanismes de revisió del finançament o de les
atribucions que tenen els consells, però no és aquest. Per
tant, no podem accedir a una petició, a una proposta que no
s'ajusta al procediment legalment establert.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, acabat el debat, a la
votació de l'esmena 6553 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena 6553.

Al subprograma 432201, desenvolupament tècnic,
urbanística i infraestructura del Parc Bit, s'hi mantenen les
esmenes següents: esmena número 6824 del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Munar per
a la seva defensa.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT.

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una transferència de
capital a l'empresa pública Ibagua per tal de planificar
energèticament el foment d'energies renovables i l'eficàcia
i la diversificació d'aquestes mateixes energies. Creim que
és un camp en el qual no s'ha aprofundit massa i creim
necessari aprofundir-hi per tal d'aconseguir l'estalvi
energètic.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment és una qüestió de
prioritats, el Grup Mixt proposa que en detriment de la
dotació pressupostària per al desenvolupament del projecte
de Parc Bit s'incrementin les transferències a l'empresa
pública Ibagua, nosaltres no creim adient renunciar a
aquesta operació, a aquest projecte de Parc Bit, per tant, no
podem donar suport a l'esmena, per una qüestió de
prioritats.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6824
del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor; 9 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6824 del Grup Parlamentari Mixt.

Passam al debat de l'esmena 6359 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula per a la
defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup comparteix,
sembla que com a mínim amb la verbalitat del Govern, la
necessitat de desenvolupar el sector quaternari, per tant les
noves tecnologies. Compartim la necessitat d'entrar dins el món
de la telemàtica i entrar-hi amb competitivitat i amb força; allò
que no compartim en absolut és la necessitat de fer una
urbanització de luxe, de fer un guetho per a estrangers
telemàtics o per fer una espècie d'urbanització estranya on hi
hagi de viure una gent retirada del mundanal ruído. Creim que
el que s'ha de procurar és que tothom quedi integrat en els
nostres pobles, tota la immigració, tothom que tengui intenció
de residir a les Illes Balears. I creim també que hi ha moltes
altres maneres precisament de fer teletreball, que és treballar
des de ca teva.

Nosaltres, per tant, feim una proposta, que aquests 308
milions de pessetes que estan pensats per continuar aquestes
obres immobiliàries, no ja de fer cap mena de suport telemàtic,
sinó de fer una immobiliària, de fer una actuació immobiliària,
de dedicar-los a una restauració d'habitatges connectats
telemàticament o qualsevol altra mesura dins aquesta mateixa
línia, en aquest cas nosaltres voldríem aquest redactat, però
seríem susceptibles de transaccions dins la idea aquesta, de
defensar el suport al desenvolupament telemàtic, però sense
necessitat d'una urbanització ad hoc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En altres ocasions, dins aquest
parlament, s'ha debatut sobre aquesta qüestió, sobre
l'oportunitat o l'abast del projecte de Parc Bit i una vegada
més, via esmena al pressupost, també tenim ocasió de tornar
plantejar aquesta qüestió. Nosaltres evidentment mantenim
les postures que hem mantengut fins ara, en el sentit que
creim que és un projecte necessari per a la incorporació de
la nostra comunitat a les noves tecnologies i a més amb els
termes que vénen expressats en el document pressupostari,
amb les prioritats i amb les línies d'actuació que preveu el
Govern en aquest sentit. Per tant, nosaltres, tot i que
entenem que des d'altres grups es podria plantejar aquesta
qüestió amb uns altres termes, nosaltres mantenim la nostra
postura, tal com ve manifestada i expressada pel Govern en
el seu pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
6359 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?.

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor; 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6359.

Al subprograma 441101, proveïment d'aigües, s'hi manté
l'esmena següent: la número 6833 del Grup Parlamentari
Mixt. Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Queda defensada amb els seus propis termes Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Juaneda, té vostè la
paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, per anunciar el nostre vot contrari i ja explicarem en el
seu moment per què.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem aleshores a la votació de
l'esmena 6833 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

7 vots a favor; 9 en contra. Queda rebutjada l'esmena 6833.

Al subprograma 441201, sanejament d'aigües, s'hi mantenen
les esmenes següents: número 6360 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6554 del Grup Parlamentari Socialista. Per
defensar l'esmena 6360, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup és sensible a la
necessitat de la depuració terciària; també en aquest tema
coincidim, com a mínim, amb el que expressa el Govern amb
aquests plans mil milionaris que periòdicament són presentats
de 14.000 milions i obres semblants; nosaltres creim però que
era important que dins aquests pressuposts hi hagués una
afectació expressa a un foment de la depuració terciària i no tan
sols d'alguna manera expressa a compareixences. Creim que és
important quantificar-la, saber a partir d'aquí quins projectes es
posaran en marxa, i creim que enriqueix, per tant, els objectius
d'aquest pressupost la nostra esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6554 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Creim imprescindible anar
augmentant la utilització de les aigües residuals depurades i,
per tant, açò du implícit que s'ha d'augmentar la depuració
terciària a totes les illes, bàsicament perquè si no hi ha una
depuració terciària és impossible reutilitzar aquestes aigües
depurades. I ens preocupa el fet que tot aquest finançament de
la depuració terciària que s'havia compromès anar-se executant
per part del Govern de la Comunitat Autònoma, que té el pla,
segons pròpies informacions del propi Govern, que tenen un pla
ja de totes les actuacions que s'hauran d'executar en temes de
depuració terciària, però que hi manca finançament. En aquests
pressuposts no existeix el suficient finançament per avançar
d'una manera clara en aquest camp i ens preocupa el fet que el
finançament que havia d'arribar a través del pla de regadius
nacionals de l'Estat no arribi perquè aquest està paralitzat, la
qual cosa paralitzaria d'una manera molt clara tot el que és
aquest avanç en la depuració terciària. Per tant, creim que el
Govern ha d'habilitar, vist que no tendrà el suport del Govern
de l'Estat per tenir paralitzat el pla de regadius, s'hauria
d'avançar pel seu compte en aquest cas en tot el que és aquest
compromís de reutilització d'aigües depurades i depuració
terciària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar aquestes dues
esmenes té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Cregui'm que el Govern, com
saben vostès, no deixa de banda aquesta qüestió del foment
de la depuració terciària a totes les illes, sinó tot el contrari,
està entre els seus objectius; de fet compta la Direcció
general de règim hidràulic amb un pla de reutilització de les
aigües depurades i en aquest sentit es faran des de la
conselleria les gestions que siguin necessàries per continuar
avançant en aquesta matèria. La concreció pressupostària
existeix dins el que és la generalitat d'aquest subprograma
i, en qualsevol cas, es realitzaran les actuacions amb les
dotacions de les quals es disposa.

D'altra banda, el Grup Socialista a la seva esmena
tampoc no indica la quantitat que afecta; per tant, crec que
quasi compartiríem que s'ha d'actuar en aquest sentit sense
especificar quantitats perquè les quantitats estan incloses
dins el que és el pressupost general d'aquest subprograma i,
per tant, com ja he dit, el Govern actuarà en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Barceló, per contrarèplica
té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanaria un vot d'atenció al
representant del Grup Popular perquè sí posa la quantitat
afectada, 500 milions de pessetes; el que passa és que es
posa a baix, en lloc de posar-se a dalt, però aquesta és
l'afectació. Bàsicament demanam aquesta afectació perquè
el pressupost del Govern de la Comunitat Autònoma en
matèria de sanejament no arriben, ni fer a prop, les
actuacions que hi ha previstes, en aquestes quantitats, no hi
són. Per tant creim que, com a mínim, és imprescindible
avançar en aquesta quantitat i, per tant, creim que aquest
hauria de ser el compromís. Ja els hem dit que sabem que el
Govern té un pla, el que no té són recursos per invertir i per
executar aquest pla; aquest pla està fet des de fa dos anys i
s'ha avançat poquíssim en l'execució d'aquest pla per manca
de recursos econòmics, i se'ns ven la moto, per no dir-ho
d'una altra manera, des de fa dos anys que els recursos
econòmics vendrien a través del Pla nacional de reguius, pla
nacional que el Govern del Partit Popular el primer que ha
fet és paralitzar-lo, i açò paralitzarà, d'una manera
claríssima, tot els que són les inversions del Govern de
l'Estat a allò que són terciaris.

Per tant, demanam que el Govern de la Comunitat
Autònoma, com a mínim, plantegi, d'una manera clara,
quines són les prioritats en matèria de depuració terciària
que ja es pugui començar a reutilitzar l'aigua depurada i per
açò, com a mínim, són necessaris aquests 500 milions de
pessetes dins el 1997. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, en torn de contrarèplica
té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, em perdonarà el Grup Socialista, però jo no
tenc consignada la quantitat; si vostè diu que són 500 milions,
suposarà, evidentment, pel que fa a l'esmena d'afectació, que
s'hauran de detreure d'altres actuacions. En qualsevol cas, ja
dic, nosaltres consideram la dotació pressupostària conjunta
dins aquest subprograma, existeixen les prioritats, existeix el
pla, s'està fent feina en aquest sentit i sí, segurament s'haurien
de tenir més recursos, però vostès no proposen una alternativa
clara des del moment que pretenen que es detreguin d'altres
actuacions que per nosaltres són tant o més necessàries que les
actuacions en matèria de foment de depuració terciària, a les
quals, com he dit abans, no renunciam sinó que estam molt
interessats en el fet que el Govern avanci en aquest sentit i així
estam segurs que ho farà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aquestes esmenes
procedirem a la seva votació; són les esmenes 6360, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i l'esmena número 6554, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Queden rebutjades les esmenes que
acabam de sotmetre a votació.

Passam a les esmenes -és un conjunt- 6262 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 6556 del Grup
Parlamentari Socialista i 6767 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. 

Per defensar l'esmena 6262 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no hem arribat a aclarir, a
vegades, o mai, quines són les prioritats de l'Ibasan a l'hora
de fer les depuradores, ni tan sols quan és que les fa l'Ibasan
i quan és que les sufraga el mateix govern i, davant aquests
dubtes existencials, creim que és bo anar fent alguna
afectació en aquelles urgències que, sens dubte, es
provoquen. En aquest cas, la depuradora conjunta de Maó-
Es Castell, amb un import de 500 milions de pessetes en el
qual hem coincidit, jo crec que és una bona mostra de la
seva necessitat que tres grups hem demanat aquesta
afectació, és imprescindible que quedi reflectida, que quedi
compromesa dins aquests pressuposts que anam a aprovar
i, per tant, creim que aquesta esmena no hauria de ser, de
cap manera, rebutjada per part del Grup Parlamentari
Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6556 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Dins el mateix sentit creim que és
important que el Govern no només executi les necessitats
urgents en matèria de depuració de les nostres illes, els
grans centres que queden sense depuració, encara, prou
clara, però a més a més creim que també el Govern ha de
complir les promeses que fa, o els compromisos que té
contrets. A partir d'aquí creim que és important que s'habiliti
aquesta quantitat proposada de 500 milions perquè es pugui
executar d'una manera ràpida, dins el 1997, gran part del
cost d'aquesta infraestructura, perquè hem de recordar que,
al marge que açò sigui un objectiu del Govern, que ens
diran que, evidentment, és un objectiu del Govern fer
aquesta depuradora, en allò que fa referència a l'inversió
territorialitzada el nombres no surten, en absolut, i, per tant,
per a tot Menorca les inversions previstes en matèria de
depuració no arriben, gairebé, ni per a col•locar la primera
pedra de la depuradora de Maó-Es Castell. Per tant,
demanam que es concreti aquest compromís amb una
quantitat elevada com per tal d'assegurar una ràpida
execució d'aquesta infraestructura necessària. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6767 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. En els mateixos termes que s'han
esmentat fins ara per part dels altres dos grups esmenants, ja
que les tres esmenes són coincidents en la necessitat de la
construcció de la depuradora Maó-Es Castell, i només vull
insistir en la necessitat que, de qualque manera, es pogués
acceptar aquesta esmena, ja que és una infraestructura
imprescindible per a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular i per
contestar, té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment nosaltres compartim
amb tots els grups la prioritat i la necessitat de escometre
aquesta obra, però com que tenim proves i vostès també les
tenen que també és una prioritat del Govern i en aquest sentit
està actuant, nosaltres donam la confiança al Govern de la
Comunitat Autònoma, a la conselleria, perquè, de fet, ja s'han
donat una sèrie de passes en aquest sentit; en el pressupost de
l'empresa Ibasan es preveu l'inici d'aquestes obres, de la
construcció de la depuradora conjunta de Maó-Es Castell i, de
fet, recentment ja s'han formalitzat, com també saben vostès,
els acords necessaris per a l'adquisició dels terrenys. Per tant,
essent una actuació perfectament encaminada sobre la qual ja
s'han duit a terme gestions i aquestes segueixen endavant, creim
que no és necessari afectar una partida de 500 milions taxant
aquesta quantitat per a l'any 97 perquè estam segurs que
s'arbitraran les partides pressupostàries que, en funció del
procés que es vagi seguint amb aquesta obra, siguin necessàries
per executar-la, perquè sabem perfectament que el Govern té
aquesta obra com a prioritat màxima i en aquest sentit està
actuant.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. A mi m'agradaria que em contestàs,
el portaveu del Grup Popular, si vertaderament creu que 90
milions, que és la quantitat prevista per invertir en matèria de
depuració de Menorca, amb 90 milions es pot avançar molt una
depuradora que té un cost aproximat de 1.000 milions i, a més
a més, amb aquests 90 milions es comprometen terciaris a
Ciutadella, depuració en es Migjorn, etc., etc., etc., i, per tant,
són 90 milions molt elàstics, vertaderament. No creim que doni
peu a posar ni la primera pedra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Juaneda, en torn de
contrarèplica té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President; jo no li ser dir si ara 90 milions seran
o no seran suficients; d'allò que estic segur és que no es
perdrà per la manca de dotació pressupostària que s'executi
aquesta obra, d'açò n'estic absolutament convençut i des del
nostre grup i des del Consell Insular de Menorca, fins i tot,
farem feina en aquest sentit perquè açò sigui una realitat,
sigui quina sigui, avui, la previsió pressupostària. En
qualsevol cas vostè sap que aquestes obres tenen un caràcter
plurianual i durant l'any 1997 es dotarà, necessàriament, la
partida corresponent amb la quantitat que faci falta, i açò no
ho dubtam en cap moment i, per tant, mantenim la nostra
postura en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passarem a la
votació de les esmenes 6262, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, número 6556 del Grup Parlamentari
Socialista i 6767 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6832 del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una partida de 150
milions de pessetes destinada a incrementar, precisament, la
depuració i l'ús terciari de les aigües depurades.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, només vull dir que en anterior esmenes
d'altres grups ja hem manifestat la nostra postura i, per tant, no
la variarem en aquest moment. Per tant mantenim el nostre vot
contrari pels motius que ja hem exposat anteriorment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6832
del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

NO hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6832 del Grup Parlamentari Mixt.

Passam al debat de l'esmena 6811 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 fa referència al
mateix sentit que l'anterior del Grup Mixt, incrementar les
transferències de capital a l'Ibasan per la depuració terciària i hi
destinam 400 milions de pessetes, perquè pensam que és la
quantitat adient per aconseguir aquest objectiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, en el mateix sentit que en anteriors esmenes
idèntiques o similars a aquesta, nosaltres mantenim la postura
contrària a addicionar 400 milions, en aquest cas, per aquesta
finalitat, perquè ja es du a terme per part del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, idò, a votació de
l'esmena 6811 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6811.

I passam al debat d'un grup d'esmenes totes del Grup
Parlamentari Socialista, esmenes números 6517, 6557,
6558, 6555, 6518 i 6580. Per a la seva defensa té la paraula
la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. D'entrada voldríem assenyalar
que creim -i parlam de l'esmena 6580- que seria molt més
rendible, donada la gestió que té l'Ibasan respecte a tot el
treball de sanejament, que aquest fos executat bàsicament
pels ajuntaments; és una competència municipals, dels
ajuntaments, que els recursos econòmics que l'Ibasan està
executant creim que tendrien una major rendibilitat per part
d'aquestes institucions.

I pel que fa a les altres esmenes, són afectacions, algunes
concretes, algunes no, però creim que són obres necessàries
i que van lligades en el mateix sentit que valoràvem molt
baixa la inversió prevista per aquest any de l'Ibasan en el
seu conjunt i concretament a Menorca, quan hi ha unes
necessitats de les quals voldríem, com a mínim, deixar-ne
constància, com és la reparació de la depuradora sud de
Ciutadella, que saben que prou problemes ha provocat
durant tot aquest estiu, la reparació de la depuradora de
Mercadal, que pot causar greus problemes ambientals, i
assignacions específiques per dur endavant la depuradora
des Migjorn Gran o la depuradora de Sant Joan de Labritja.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. En primer lloc, respecte de l'esmena 6580,
on proposen que es traspassin els crèdits pressupostaris als
ajuntaments per tot el que fa referència a aquest subprograma,
sap el Grup Socialista que la gestió, les inversions, totes les
actuacions en aquesta matèria vénen regulades per la Llei del
Cànon de sanejament que estableix clarament la gestió de les
aplicacions de l'esmentat cànon per part de la Junta d'Aigües i
per part de l'Ibasan. Per tant, no és possible, en aquest moment,
fer aquesta transferència sense contravenir el que són les
previsions legals en aquest sentit.

D'altra banda, l'esmena 6517, que no ha defensat la portaveu
del Grup Socialista respecte de la correcta comptabilització de
les despeses d'interessos com a despesa corrent, vull dir-li que
l'actual legislació relativa al cànon de sanejament permetin
cloure les càrregues financeres derivades de les operacions de
crèdit en el càlcul del contingut econòmic del dret
d'indemnització que motiva les inversions en noves
instal•lacions i, per tant, el concepte pressupostari és correcte
i no és procedent, per tant, modificar-lo.

I pel que fa a les dotacions previstes per diverses actuacions
puntuals i concretes en determinades estacions depuradores,
vull dir que en tots els casos que plantegen s'està actuant, en
alguns casos amb indemnitzacions ja aprovades per millorar
aquestes instal•lacions i en altres es fa el seu manteniment,
s'estan invertint els recursos necessaris per al seu correcte
funcionament. En qualsevol cas no creim necessari, per tant,
incidir en aquest tema ni afectar partides concretes perquè ja es
vénen realitzant, com no pot ser d'altra manera, el manteniment
i la millora de totes les instal•lacions amb què compten els
diferents municipis. 

Per tant, donaríem el vot contrari a totes i cadascuna de les
esmenes que ha defensat i que presenta el Grup Socialista en
aquest subprograma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passarem a la votació
de les esmenes següents: números 6517, 6557, 6558, 6555,
6518, 6580, totes del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 433101, Educació i promoció
mediambiental, es mantenen les esmenes següents: esmenes
número 6766 i 6804 del Grup Parlamentari d'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. La primera esmena, la 6766, fa
referència a una campanya de preservació del milà reial a
l'illa de Menorca; és una partida molt petita, de 5 milions de
pessetes; en canvi la segona, la 6804, sí que destinaríem 20
milions de pessetes al foment de la protecció mediambiental
perquè pensam que és un dels objectius prioritaris d'aquest
programa d'educació i promoció mediambiental d'aquesta
conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte de l'esmena 6766,
relativa a la campanya de preservació del milà reial a
Menorca, vull dir que el Govern efectuarà una aportació en
aquest sentit, tal vegada no de la quantitat que vostès
proposen, perquè no s'hi pot arribar, però sí que farà una
aportació aproximada d'1.500.000 pessetes, la qual cosa,
sumada a les aportacions que fan les administracions de
Menorca, farà que es pugui dur endavant aquesta campanya;
de fet es du a terme en col•laboració amb l'Institut Menorquí
d'Estudis i amb bons resultats, fins ara. Per tant, no li
donaríem suport pel que fa a la quantitat perquè no és
possible destinar-hi aquesta quantitat de 5 milions de
pessetes sinó una altra, que ha dic, sumada a les altres
aportacions farà que la campanya es dugui endavant amb
normalitat.

I pel que fa a l'altra esmena, no sé, la consider molt
genèrica; proposa 20 milions per foment a la protecció
mediambiental i, de fet, no inventa massa cosa, amb aquesta
esmena; és una de les actuacions, un dels objectius lògics
d'una conselleria de Medi Ambient com és aquesta, dins
aquest subprograma i, per tant, les dotacions pressupostàries
amb què compti aniran encaminades, precisament, al foment
de la protecció mediambiental en les diferents línies
d'actuació que té previstes el Govern. Per tant, tampoc
creim necessari aprovar aquesta esmena perquè no aportaria
res a aquest pressupost. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat procedirem a la
votació de les esmenes 6766 i 6804 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, 4; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 6512 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senzillament és per arreglar o
organitzar d'una manera clara i transparent el que hauria de ser
la necessitat de donar suport a associacions que treballen per la
defensa de la natura d'una manera totalment..., sense cap ànim
de lucre; per tant creim important que així com hi ha altres
col•lectius que plantegen o tenen capítols en altres conselleries
on poden presentar programes per tal de ser conveniats o
ajudats per part de l'administració, creim que aquestes també
són unes organitzacions que treballen, que la valoració del
treball que fan és positiva i que, per tant, necessiten ajut. 

L'actuació del Govern en els darrers anys, respecte al suport
que ha donat a aquestes entitats ha estat totalment incoherent.
Alguns anys no se n'ha donat cap, alguns anys se n'han donat
per programes específics molt concrets, emperò sense cap tipus
de publicitat, de regulació a la qual les associacions es
poguessin acollir d'una manera més clara i participativa. Per
tant, aquest és l'objectiu d'una esmena que afectaria 10 milions
de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que el Govern ha
donat proves que quan es presenten projectes concrets i que es
consideren que poden millorar la situació en aquest sentit se'ls
dóna suport; ho ha reconegut la mateixa portaveu del Grup
Socialista i, en aquest sentit, continuarà el Govern disposat i
obert a qualsevol tipus de col•laboració d'aquest tipus.

Per altra banda no podem aprovar l'esmena, entre altres
coses perquè proposa una baixa a la secció 14 de la
Conselleria d'Economia i Hisenda, on els crèdits
pressupostaris estan extremadament ajustats i és impossible
la seva reducció. No vol dir açò que dins els pressuposts
propis de la secció 15 no es puguin atendre projectes
específics concrets, però en aquests moments especificar i
tancar una quantitat creim que no és oportú i, per tant,
votarem en contra de l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem, idò, a la votació de
l'esmena 6512 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6512 del Grup Parlamentari
Socialista.

Arribats a aquest punt, decretarem un descans de deu
minuts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Els deman que s'asseguin als seus llocs. Recomença la
sessió. Al subprograma 443301, dinamització territorial, s'hi
mantenen les esmenes 6264, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; i 6619 del Grup Parlamentari Socialista
que es debatran conjuntament. Per defensar l'esmena 6264
té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El programa de l'antiga
conselleria d'Agricultura, conegut com OTIS va despertar
una gran expectació a distints ajuntaments, era el mannà del
Govern que arribava a alguns municipis per provocar una
transformació integral, una revitalització econòmica, un
embelliment dels nuclis històrics, tot això va quedar en no
res. Ferreries era un d'aquests municipis i encara espera, per
part de l'ajuntament s'organitzaren reunions amb els sectors
econòmics, culturals, és a dir amb el món social de
Ferreries, es va engrescar tota una població i al final la cosa
ha quedat com aigua de maig. Per tant, proposam rescatar
aquella idea i donar-li contingut pressupostari amb aquests
60 milions destinats a l'OTI de Ferreries.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per defensar l'esmena 6619 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Dins el mateix sentit, creim que el
que no es pot fer és tirar endavant o anunciar plans i deixar-los
a mitjan execució, i ens va preocupar quan el conseller de Medi
Ambient va assenyalar que ell havia rebut els recursos que
anaven destinats als plans OTI i que, com a tals plans havien
desaparegut. Açò sense tenir en compte ni els ajuntaments
afectats ni les necessitats que aquests plans havien generat, per
tant creim que com a mínim per finalitzar correctament aquest
programa OTIS que va ser prou anunciat per part del Govern de
la Comunitat Autònoma, és necessari habilitar una sèrie de
partides en aquest cas a Ferreries de 60 milions, com per
garantir un acabament i que, per tant, les expectatives que havia
obert el Govern amb aquest pla tenguessin algun contingut.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En el cas de Ferreries i dins el procés
d'aquest programa que es va iniciar en el seu moment, tots els
grups saben que s'han fet diverses actuacions, de fet ara mateix
es du a terme una actuació concreta per un import de 10 milions
de pessetes que es preveu acabar d'aquí a final d'any, consistent
amb la rehabilitació de l'escorxador municipal per adequar-lo
com a museu natural, i, per tant, actuacions se n'han fet en
aquest sentit, el que passa és que a partir d'ara totes les
previsions que es feien dins aquest programa OTI, dins aquesta
línia d'actuació, queden incloses dins el Pla Mirall, regulat pel
Decret 184/96 i, per tant, en aquest sentit es podran dur a terme
les actuacions que en el seu moment tenien previstes des del
municipi. Ja dic, en les diferents línies d'actuació i de
col•laboració que marca el Pla Mirall es podran atendre totes
les necessitats que s'havien plantejat al seu moment dins el que
són els programes OTI, i, per tant, nosaltres afectar, en aquests
moments, aquestes quantitats, no ho creim oportú, sinó que es
veurà en funció de les propostes que es presentin des del mateix
municipi i que, com ja ha manifestat el Govern en distintes
ocasions, seran ateses perquè és voluntat que s'atenguin totes
les propostes que plantegin, tots els projectes que presentin els
ajuntaments. Reiter que no és necessari fer l'afectació en aquest
moment perquè estarem pendents dels projectes que es
presentin. Per tant, votarem contràriament a aquestes dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Només és per deixar constància
que vertaderament el Pla Mirall és bàsicament o es nodreix
d'altres programes existents, que no ha suposat cap tipus
d'esforç per part del Govern de la Comunitat Autònoma,
sinó que es recuperen, es reconverteixen programes que
existien, que els compromisos contrets al marge d'aquesta
petita actuació de 10 milions a Ferreries no han estat
suficients i que es donen per acabats, repetim, sense previ
avís. Per tant, creim que al marge del Pla Mirall, que hauria
de tenir altres pressuposts si vertaderament es vol donar un
contingut a una actuació concreta per part del Govern de la
Comunitat Autònoma a millorar nuclis de població, però
que es respectin d'alguna manera programes anunciats i no
acabats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, per rebutjar l'afirmació en el sentit que
el Pla Mirall es nodreix d'altres programes ja prevists i que
no aporta res de nou al que són les previsions inversores en
aquesta comunitat per part dels municipis i dels consells
insulars perquè s'ha dit clarament en diversos àmbits que el
Pla Mirall és un pla ambiciós en el sentit que no es
rebutjaran, que es pretén que s'hi acullin totes les propostes
que sorgeixin per part dels ajuntaments i dels consells, per
tant, en principi, té una dotació oberta a totes les propostes
que es presentin i qualsevol que hagi analitzat un poc el Pla
Mirall se'n temerà que les línies d'actuació, que les
subvencions que s'hi preveuen i les actuacions que es
pretenen subvencionar i col•laborar amb els municipis, són
inversions productives que aniran, també, tal com era la
filosofia del programa OTI, aniran en el sentit de promoure
la dinamització econòmica dels municipis on es realitzin les
obres; açò és evident que en millores d'infraestructures
urbanes i infraestructures turístiques, són inversions
productives que beneficiaran en gran mesura el que són els
municipis que s'hi acullin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.
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Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
6264, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i 6619 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam al debat conjunt de les esmenes següents: 6372 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6560 del Grup
Parlamentari Socialista i 6772 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena 6372 té la
paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Dins el programa 443301 hi ha una
partida de transferències de capital a ajuntaments de 241
milions de pessetes, en la descripció d'activitats d'aquest
programa figura "accions de millora de les petites
infraestructures municipals de subministrament d'aigua i de
sanejament, enllumenat públic, accessos i reposició de
pavimentació", una segona activitat "rehabilitació de
monuments i de zones de valor historicoartístic, habilitació de
zones rurals i creació d'infraestructures recreatives". Mirin, això
són clarament les competències exclusives dels consells
insulars executades a través de les cooperacions municipals, els
plans d'obres i serveis o de la Comissió de Patrimoni
Històricoartístic. Per tant, això no són plans que hagi d'executar
el Govern sinó que s'ha de transferir als consells insulars per
evitar la duplicitat i la superposició de funcions entre les
administracions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per defensar l'esmena 6560 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que ho ha
defensat el portaveu del PSM. Creim que és una inversió de
cooperació municipal i, per tant que haurien de ser coordinades
pels consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I per defensar l'esmena 6772, 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. També en el mateix sentit que els
anteriors esmenants, és una esmena d'Esquerra Unida
exactament igual que les anteriors, i seria insistir en els
mateixos termes, que la competència de patrimoni i
cooperació municipal és dels consells insulars i, per tant,
aquí hi ha d'haver la transferència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que votarem en contra
d'aquestes esmenes, perquè donar-los suport seria com
negar que el Govern balear té alguna cosa a dir amb
aquestes matèries, amb les matèries que regula el Pla Mirall
i, per tant, nosaltres creim que ha de tenir un paper que
sumat i conjuntament amb les altres administracions, duran
endavant tot aquest projecte inversió. De la pròpia
normativa reguladora del Pla Mirall es desprèn que les
administracions proposants dels diferents projectes tenen un
paper molt important perquè seran les administracions que
les hauran d'executar i les hauran de seguir, fer el seguiment
de tots aquests projectes i, per tant, en realitat, a la pràctica,
l'aportació del Govern és una aportació que anirà destinada
a les arques de les administracions executores dels projectes
i en aquest sentit creim innecessari ara mateix aprovar la
transferència de la totalitat de la consignació pressupostària
als consells perquè, ja dic, el Pla Mirall preveu que
cadascuna de les administracions conjuntament jugui el seu
paper i el del Govern balear en aquest sentit és finançar les
actuacions que venguin proposades des dels municipis, des
de les diferents administracions que participin del Pla. I
reiter el vot contrari a aquestes esmenes per considerar-les
innecessàries i que no respon, tampoc, a l'esperit del que ha
estat la regulació del Pla Mirall per part del Govern.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
6372 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6560 del
Grup Parlamentari Socialista i 6772 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor? Gràcies.
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Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Esmenes números 6764 i 6765 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. Sobretot faré esment de l'esmena
6765, ja que és coincident amb les anteriors dels grups
Nacionalista i Socialista en el sentit de la continuació del
programa Oti a Ferreries.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, per tant, en el mateix sentit que ha intervengut el Grup
Popular en les altres esmenes dels altres grups, nosaltres
tampoc no reproduirem els motius i els arguments que ens duen
a votar en contra d'aquesta esmena i de l'altra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació de les esmenes
6764 i 6765 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes que acabam
de sotmetre a debat i a votació.

Esmena número 6265 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No és que vulguem privilegiar
algun ajuntament, però concretament Ferreries a Menorca
i Artà a Mallorca eren els dos ajuntaments que tenien
promesa una Oti i que, de moment, n'han quedat exclosos.
Per tant, feim extensiva la mateixa esmena al municipi
d'Artà. Encara deu fer tres setmanes que vaig passar per
Artà i hi ha un gran cartell del Govern balear que promet
una Oti a Artà. Els artanencs ja es fregaven les mans
pensant que hi hauria empedrats de carrers i altres obres
d'infraestructura i s'ha quedat en un no res. A veure si ho
animam un poquet i per a l'any que ve Artà veu complertes
les promeses que li varen fer.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. També per dir amb una
argumentació similar als altres casos, que les actuacions
queden incloses dins el que és el Pla mirall i per tant
reservar una partida concreta i tancada en aquest sentit no
ho creim oportú, en qualsevol cas, com ja he dit abans,
s'atendran totes les peticions que des del municipi d'Artà es
presentin al Pla mirall i tal vegada la quantitat serà superior
a aquesta que proposa el PSM, però en qualsevol cas en
funció de les propostes que es presentin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació de l'esmena
6265 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.
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Passam al debat conjunt de les esmenes 6561 i 6632 del
Grup Parlamentari Socialista. La diputada Sra. Barceló té la
paraula per a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és dins els mateixos
termes que abans ha defensat l'esmena el grup del PSM.
Demanam una reserva dins el Pla Mirall per als municipis OTI
per acabar aquests programes. I també haurien de ser un poc
rigorosos a l'hora de pensar que els ajuntaments OTI demanin
al Pla Mirall i se'ls concediran subvencions; açò no és correcte
perquè el programa OTI duia unes expectatives molt diferents
i que no cobreix el Pla Mirall, per tant no només duia activitats
puntuals de millores urbanes o de millores en qüestions
d'edificis o d'aquests tipus, sinó que era tot un procés de
dinamització socioeconòmica, per tant no es poden, una part sí
que es pot superposar, però hi ha tota una part restant, creim
que el més nou que aportava el programa OTI precisament que
quedarà completament descoberta del que són les assignacions
pressupostàries que ara dins el Pla Mirall els objectius es
plantegin. Per tant, tota una part d'activitat socioeconòmica que
es volia promocionar quedarà sense resposta. Per tant, creim
que encara que hi ha algunes ajudes que és cert que es podran
incloure dins el Pla Mirall, creim que és important mantenir el
global d'OTI amb el que eren els objectius OTI inicials.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. No ha especificat quines eren les
previsions del programa OTI que ara no podran ser ateses pel
Pla Mirall, és possible que no totes les actuacions previstes dins
la filosofia del programa OTI siguin recollides pel Pla Mirall,
però el que és una evidència és que el Pla Mirall és bàsicament
de dinamització econòmica, de millora de les infraestructures
i per tant d'inversions productives que redundaran en la
dinamització i la millora de les condicions econòmiques dels
municipis que s'hi acullin. Per altra banda, i en el mateix sentit
d'altres intervencions, fer una reserva concreta quan el Pla
Mirall preveu atendre les peticions que es facin, ara crec que és
innecessari i, per tant, també votaríem en contra d'aquestes dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Procedirem a la votació de les esmenes 6561 i 6632, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 443401, energia, s'hi mantenen les
esmenes següents que es debatran conjuntament: 6362 del
Grup Nacionalista-PSM i 6805 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena
6362 té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Amb aquesta esmena de 100 milions de pessetes
proposam sortir a camí al que la companyia subministradora
d'electricitat vaticina com uns anys on arribarem ja al sostre
de possibilitats de producció. És a dir que més que
començar a pensar en més centrals a un territori insular,
hauríem de començar a pensar en estalvi d'energia, en tot
cas, una cosa no lleva l'altra i la promoció de sistemes
d'estalvi energètic a ajuntaments significaria una disminució
dels imposts que paguen els ciutadans i a la vegada també
aquesta promoció dins particulars i empreses aniria amb un
augment de la competitivitat de les nostres empreses amb
una millora mediambiental. D'aquí que haguem presentat
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6805 té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena coincident també
en la quantitat, 100 milions de pessetes per al foment de
l'estalvi energètic i les energies alternatives i pensam que ha
de ser una passa endavant del Govern balear per en lloc de
promoure noves actuacions que signifiquin una
predisposició que l'energia és il•limitada i, per tant, si no és
aquí, l'hem de dur de fora o hem de dur noves solucions,
allò que s'ha de promoure, sobretot és l'estalvi i l'energia
alternativa i, per tant, va en aquest mateix sentit de
promoure aquestes dues possibilitats en lloc del creixement
desmesurat.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. En relació amb les dues esmenes dir
que és una línia d'actuació que té prevista la conselleria, no és
una novetat perquè queda explicitat al document pressupostari
que ha presentat aquesta conselleria en concret, per tant es fan
gestions i actuacions encaminades a aquestes actuacions, en
funció també de les disponibilitats pressupostàries de què
disposa la conselleria, i tal vegada afectar a aquest concepte
100 milions de pessetes no és prudent des del moment que sí hi
ha previsions pressupostàries dins la secció per atendre aquesta
qüestió en funció de les necessitats que es plantegin i les
gestions que es facin.

Per altra banda, dir que l'esmena que presenta el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida proposa una baixa que és
inassumible des del moment que respon a una consignació, a
una partida destinada a expropiacions i, per tant, és impossible
la seva disminució atès que es tracta de compromisos adquirits
i que han de ser atesos pel Govern. En definitiva, tampoc no
votarem a favor de cap d'questes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de les esmenes 6362 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i 6805 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 6361 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Si abans parlàvem de foment d'estalvi d'energia, en aquest
cas parlam de la promoció d'energies alternatives. Som
afortunats en aquest sentit perquè disposam de l'energia més
neta que existeix i totalment gratuïta, que és l'energia solar,
compaginada amb una altra font que podria ser l'energia eòlica,
evidentment avui no suposen una alternativa al sistema, però un
complement que de cada dia hem de tenir més en compte. 200
milions de pessetes poden començar a avançar en aquest camí.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment en matèria
d'energies alternatives, també el Govern és un tema que no
té aparcat ni molt manco, sinó que hi actua i hi actua també
en funció del pressupost que té. Afectar 200 milions en
aquest cas, creim que és molt ambiciós, a part de poc
realista, perquè s'afecten 200 milions d'un subprograma que
en la seva globalitat només en té 160, per tant des del punt
de vista fins i tot formal o tècnic, és impossible acceptar
aquesta esmena. Però, en qualsevol cas, no només per
aquest motiu, sinó perquè és un tema que el Govern du a
terme, ve actuant en diferents qüestions i ho té plantejat
així, i una prova és que en el cas de Menorca en què s'està
duent a terme un pla d'energies renovables, subvencionat
per la Unió Europea, el Govern hi col•labora d'una forma
activa, per tant creim que la sensibilitat cap a aquest sector
o aquest tipus d'0actuacions hi és, i no podem, ja dic, només
que sigui des del punt de vista formal fer aquesta afectació
i, per tant aprovar aquesta esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6361 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

I passam al debat de l'esmena 6617 del Grup
Parlamentari Socialista, per la seva defensa té la paraula la
Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Molt manco ambiciosa aquesta
proposta, afectada només amb 50 milions, però que també
demana la promoció de l'ús d'energies alternatives renovables
i és manco ambiciosa perquè també hi ha llocs on és més fàcil
poder-ho dur a terme, no?, les zones rurals de les nostres illes
i també, repetim, amb una afectació de 50 milions. Per tant,
atesa la modèstia d'aquesta esmena, potser sí aquesta vegada
serà aprovada per part del Grup Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. En el mateix sentit que he esmentat en
l'anterior esmena i, per tant, no reproduiré els arguments,
simplement don per dit tot el que he dit abans i continuam
mantenint el vot contrari a aquest tipus d'esmenes d'afectació.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, aleshores, a la votació de l'esmena 6617 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6617.

Al subprograma 443501, qualitat ambiental, s'hi mantenen
les esmenes següents: 6825 del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de substitució,
la quantia és important, 100 milions de pessetes, i el motiu és
l'execució del Pla de residus sòlids urbans a l'illa d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Dir, en primer lloc que aquesta
esmena té un defecte i és que la partida de baixa que es
proposa no existeix, però bé, en qualsevol cas, nosaltres
també hi votarem en contra, perquè tal vegada fins i tot la
quantitat en el moment en què el Pla de residus sòlids a l'illa
d'Eivissa estigui en condicions de ser executat, seria
absolutament insuficient, i dir que es fan els treballs i els
processos necessaris perquè açò sigui una realitat, s'està
pendent també d'un estudi econòmic, i en aquest sentit, és
va avançat, i afectar ara mateix una quantitat en concret per
a l'any 97 creim que no és necessari ni oportú i, per tant,
mantenim el vot contrari a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de l'esmena 6825 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmenes 6778, 6803 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes van en el
mateix sentit, el desenvolupament de programes de
reciclatge i compostatge de residus, i el traspàs o la
transferència als consells insulars per impulsar aquests tipus
de programes. Pensam que és coherent amb la idea que en
aquests moments els residus sòlids urbans allò que és futur
és promoure el reciclatge i el compostatge i tot allò que és
negatiu i del passat són altres sistemes com la incineradora.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Compartim amb el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida que el futur passa per fomentar
mesures de reciclatge i recuperació de residus i prova d'açò és
que el govern al qual donam suport estudia i té previst iniciar
una modificació del Pla director de residus sòlids, encaminada
precisament a incloure aquest tipus d'actuacions relatives al
reciclatge. Per tant, no donaríem suport a aquesta esmena
d'afectació ni tampoc a la següent, també de transferència als
consells insulars perquè s'està pendent de determinar en funció
d'aquesta modificació del Pla director quines seran les
necessitats pressupostàries i qui les haurà de dur endavant, i en
el seu moment es quantificaran. Per tant, votarem en contra de
les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de les esmenes 6771 i 6803 del Grup
Parlamentari d'esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Esmena 6322 del grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té
la paraula el diputat Sr. Sampol per defensar-la.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, l'èxit de les campanyes de
reciclatge i de compostatge recau bàsicament sobre una bona
recollida selectiva. La recollida de residus és competència
municipal, es tractaria, per tant, d'incentivar aquesta recollida
selectiva domiciliària per fer més eficaç un posterior reciclatge
i reutilització.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. En el mateix sentit que he manifestat a
les dues anteriors esmenes d'Esquerra Unida, he de dir que
tampoc no creim que sigui oportú, actualment, addicionar
una partida en aquest sentit, ja que està en procés de revisió
el Pla director de residus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de l'esmena 6322 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6322.

Passam al debat conjunt de les esmenes: 6565, 6567,
6570, 6564, 6563, 6566, 6620, 6616 i 6562, totes són del
Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa, té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Precisament, aquest és un dels
capítols anomenat de qualitat ambiental que hauria de tenir
un major contingut a una conselleria que estrena el nom de
Conselleria de Medi Ambient. Per tant, els treballs haurien
de ser molt més ambiciosos que els que aquí es plantegen.
Per açò, feim una sèrie de propostes concretes que volem
ampliar aquest abast que creim que una conselleria de Medi
Ambient hauria d'executar, concretament, dins el programa
de residus sòlids, un govern d'una comunitat autònoma no
es pot limitar, només, a plantejar inversions a plans de
residus concrets, urbans, específics, sinó que existeixen
moltes altres actuacions que són necessàries, perquè el
Govern de la Comunitat Autònoma té les competències, que
s'executin.
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Entre altres qüestions, creim que és necessari plantejar que
es pugui signar un acord o que s'estableixi, per part de la
conselleria, un control de la qualitat del compostatge produït a
l'illa de Menorca. Creim que aquesta és una de les assignatures
pendents pel que fa referència al Pla de residus sòlids a
Menorca, que ajudaria a tots els laboratoris i a tot l'utillatge que
té la Conselleria de Medi Ambient, que pogués col•laborar
d'una manera estable en tot aquest control de qualitat.

Una altra qüestió són les ecoauditories, aquestes qüestions
d'ecoauditar municipis són pràctiques que ja es realitzen a altres
comunitats autònomes i, bàsicament, es tracta de programes
que puguin ajudar als ajuntaments a solucionar els problemes
medi ambientals de contaminacions acústiques, d'aigües, de
depuració, i que es faci un balanç global i un pla d'actuacions
per solucionar aquestes deficiències que, a nivell municipal, es
poden detectar. És un programa que valdria la pena que es
pogués executar, per açò, demanam una partida pressupostària.

Una altra qüestió, restitució de pedreres, restitució
d'abocadors, una qüestió que el conseller de Medi Ambient va
valorar que el Govern de la Comunitat Autònoma hi havia de
participar, però no existeix cap previsió pressupostària. Pla i
actuacions de tractaments de residus especials, perquè no
només existeixen els residus sòlids urbans, també existeixen un
munt de residus que és necessari ordenar, saber com s'ha de
tractar i invertir per tal que no produeixin més o majors
impactes ambientals. També és important la recuperació, el
reciclatge, la recollida en origen i el compostatge, perquè la
qualitat del compostatge depèn de si són capaços de dur
endavant la recollida de matèria orgànica en origen. Les dues
assignatures pendents és el més principal que el Govern, o
l'única cosa que el Govern fa en matèria de residus, que és la
gestió dels residus sòlids urbans a Formentera o a Eivissa.
Creim que és important que s'activi l'execució i, per tant, a
partir d'aquí, es puguin fer les inversions necessàries.

En darrer terme, demanar suport econòmic al Govern de la
Comunitat Autònoma, econòmic i comptable perquè, de fet, tot
és molt teòric, sobre el programa d'actuacions de "Menorca,
reserva de la biosfera". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per contestar a aquest conjunt
d'esmenes, en primer lloc, em referiré a l'esmena 6565,
relativa al control de qualitat del compostatge produït a l'illa
de Menorca. He de dir que aquests controls es realitzen,
com vostè sap, a Menorca amb uns resultats altament
satisfactoris quant a la qualitat del compostatge que es
produeix a Menorca, i es continuarà amb aquests controls i
es continuarà amb mesures que permetin millorar la qualitat
del compostatge. El compostatge té una qualitat elevada,
però, evidentment, sempre es pot millorar. Dins del consorci
de gestió de residus sòlids urbans de l'illa de Menorca, cada
vegada que ens reunim, plantejam actuacions concretes en
diferents àmbits, en diferents tipus de residus per millorar la
qualitat del compostatge d'acord amb el que ens prescriuen
els tècnics en la matèria.

En relació a l'esmena que fa referència al suport del
Govern al programa "Menorca, reserva de la biosfera", he
de dir, també com sap vostè, que el programa "Menorca,
reserva de la biosfera" és un programa que abasta totes les
disciplines, moltes de les matèries que intervé el Govern, i,
per tant, tal vegada sí que queda diluït en diferents seccions
pressupostàries, però les línies de col•laboració existeixen,
amb actuacions molt variades i molt diverses, perquè ja dic
que el Pla d'actuacions "Menorca, reserva de la biosfera"
afecta a tots els sectors, a totes les disciplines. Tenim el
suport del Govern i no és necessari quantificar-lo, en
concret, en aquest subprograma, amb una quantitat tancada
perquè serà en funció de les iniciatives que durem i de les
diferents línies d'actuació que el Govern té per entrar dins
d'aquestes actuacions que du endavant el Consell Insular de
Menorca.

Respecte a altres esmenes relatives a residus, ja he
manifestat la nostra postura amb esmenes que han presentat
altres grups, per tant, no repetiré les argumentacions. Per
altra banda, també he de dir que, en alguns casos, tampoc no
és possible donar suport a les esmenes que presenten
perquè, evidentment, amb la limitació de recursos que
tenim, vostès proposen unes baixes que nosaltres no
compartim perquè suposarien treure recursos d'altres
projectes o programes que el Govern té en marxa, i als quals
nosaltres donam suport, com podria ser tot el
desenvolupament del projecte del Parc BIT. Per tant, per
tots aquests motius, sense perjudici que en alguns casos es
pugui estudiar la possibilitat de donar suport a algun tipus
d'esmenes amb els termes que es presenten o d'una forma
transaccionada, en aquest moment, haurem de votar en
contra de totes aquestes esmenes que ha defensat el Grup
Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de les
esmenes 6565, 6567, 6570, 6564, 6563, 6566, 6620, 6616 i
6562, totes del Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 443601, Parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques, finançament propi, s'hi mantenen les
següents esmenes: 6763 i 6806 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per la seva defensa, té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, la 6763, fa
referència a inversions en béns naturals al Parc de l'Albufera
del Grau de Menorca, i la segona seria incrementar les
transferències a Sefobasa per la gestió de parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques ja que pensam que, qualsevol
inversió en el manteniment dels parcs naturals i en la seva
gestió, és una bona inversió per a aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte a l'esmena 6763, he de dir
que el Govern sí que té previst, evidentment, destinar una
quantitat per inversions al Parc de l'Albufera del Grau, però
aquesta quantitat s'haurà de concretar en funció de les decisions
que prenguin els òrgans de gestió del Parc natural. De fet, crec
que avui al matí es reunia la Junta Rectora del Parc per fixar el
pla anual d'activitats i d'inversions per a l'any 97 i, en funció
d'aquest pla d'actuacions i dels compromisos de les altres
administracions, d'acord amb el conveni signat en aquest sentit,
es fixarà l'aportació del Govern, que pot ser de 20 milions de
pessetes o una altra quantitat en funció de les propostes que es
facin des de la Junta Rectora. Per tant, afectar ara una quantitat
concreta, nosaltres compartim la bona voluntat del grup
proposant de l'esmena, però taxar ara una quantitat tancada i
concreta, en aquest sentit, no creim que sigui oportú, com dic,
anirà en funció de les propostes que surtin dels òrgans de
gestió.

Per altra banda, respecte a la segona esmena que ha
defensat, la baixa no pot ser assumida, ni molt menys, per
aquest import de la secció 17, ja que és una partida que
correspon a expropiacions i són compromisos adquirits pel
Govern (...), per tant, votaríem en contra de les dues esmenes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanam votació separada
d'aquestes dues esmenes, bàsicament, només era per dir que
demanam votació separada i ens abstendrem a la segona pel
fet que són transferències a Sefobasa, concretament, cosa
que encara no tenim gens clar, que sigui l'institut que ho
hagi de fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Procedirem a la votació per
separat de les dues esmenes que hem debatut.

Votació de l'esmena 6763.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6629.

Votació de l'esmena 6628.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vots a favor, 9 en contra, 5 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6628. Perdó, em equivocat en
el número de les esmenes. Repetirem la votació.

Votació de l'esmena 6763 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6763..

Votació de l'esmena 6806.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vots a favor, 9 en contra, 5 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Passam al debat conjunt de les esmenes 6629 i 6628 del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, es tracten d'actuacions
puntuals dins tota aquesta política, seria el manteniment de la
reestructuració de la zona humida de Son Bauló a Can Picafort
i l'adequació i obertura del Parc residència a Can Picafort.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per anunciar el vot contrari a aquestes dues
esmenes, amb el mateix criteri que mantenim a altres esmenes
d'afectació, afectar partides concretes per actuacions molt
puntuals, a vegades, també comporta dificultats de gestió
perquè, després, les tramitacions es compliquen perquè hi ha
uns compromisos concrets i puntuals que depenen de les
necessitats que sorgeixin en cada moment. Per tant, votarem en
contra d'aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació, ara sí, de les esmenes 6629 i 6628
del Grup Parlamentari Socialista..

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 511201, Direcció i serveis generals de
Medi Ambient, s'hi manté l'esmena 6569 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula per
a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a nivell
testimonial, la quantitat no és molt gran, el que demanam
d'augment de participació del Govern de la Comunitat
Autònoma a les obres hidràuliques que coordinen els
consells insulars. Ho feim perquè ens va preocupar el fet
que el conseller Reus, a la seva compareixença, va
assenyalar la possibilitat que aquest programa desapareixi
perquè ja no hi havia propostes d'ajudes, quan creim que açò
no és cert, al contrari, creim que una bona política en
matèria d'obres hidràuliques sempre serà necessària perquè
hi ha contínuament obres, fins i tot de reparació o de millora
de l'eficiència d'un recurs tan important com és l'aigua, i tot
el que implica d'ajuda per millorar les canalitzacions o
permetre obres de sanejament i canalitzacions d'aigües
potables, són importants, imprescindibles, i el seu augment
és necessari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Estam segurs que el Govern mantendrà
la seva línia, la línia que du des de fa molts d'anys, de fer
una aportació mitjançant conveni amb els consells insulars
per aquest tipus d'obres, tal vegada podria ser necessària una
pujada, però tot en funció de les necessitats reals que es
plantegin des dels municipis. Nosaltres creim que, fins
aquest moment, l'aportació de 300 milions ha estat suficient
i, per tant, ens va bé que es mantengui en aquests termes. És
a dir, votarem en contra de l'esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6569 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6569.

Al subprograma 512101, Infraestructura i recursos
hidràulics, s'hi mantenen les següents esmenes: 6331 i 6371,
debat conjunt, esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes, la primera
fa referència a actuacions en el torrent de Cala Major de Palma.
Existeix un conveni firmat entre el Govern central i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el qual el
Govern central es comprometia a invertir 3.000 milions de
pessetes en un període, em sembla, de 4 anys que acabava l'any
1997, el 31 de desembre. Fins ara, la quantitat invertida és
testimonial, no arriba als 100 milions de pessetes. Dins aquest
conveni, una de les actuacions principals, era el torrent de Cala
Major de Palma, ja que el seu actual estat comporta un perill
molt greu d'inundacions a una zona molt poblada i, per tant,
hauríem de lamentar desgràcies importants. Per això hem
presentat aquesta esmena, sense renunciar al compliment del
conveni, a les obligacions del conveni, per part de
l'administració de l'Estat, el Govern balear hauria d'iniciar
aquestes actuacions el més aviat possible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Perdó, Sr. President. Hi havia dues esmenes i només he
fet referència a la primera.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, pot continuar.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Completaré la 6371. Es proposa un augment de
l'aportació econòmica als consells insulars per augmentar
l'aportació al Pla d'obres i serveis. Actualment, aquesta
aportació..., en el projecte de pressuposts, l'aportació del
Govern és de 300 milions de pessetes al conjunt de consells
insulars, però les peticions dels ajuntaments són molt
importants. Només en obres de sanejament, a l'illa de
Mallorca, les peticions superen els 4.000 milions de
pessetes. Per tant, es tractaria d'ampliar l'aportació del
Govern al Pla d'obres i serveis i permetre que els consells
insulars intensifiquin les ajudes als ajuntaments,
especialment per les obres considerades bàsiques,
d'infraestructures bàsiques, com són els sanejaments
d'aigües. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte a l'esmena 6331, com ha
dit el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista, s'està en
procés d'execució d'aquesta actuació conjuntament, com ha
dit, amb el Ministeri d'Obres Públiques, actualment,
Ministeri de Medi Ambient, en aquests moments, s'està
pendent de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del
concurs corresponent per fer l'adjudicació. Per tant, és un
tema en marxa, encaminat, que s'executarà en el termini
corresponent.

Pel que fa a l'esmena referida a l'augment de l'aportació
del Govern als plans d'obres i serveis dels consells insulars,
amb col•laboració amb els ajuntaments de les illes, mantenir
la mateixa postura que hem manifestat a una esmena
anterior en el mateix sentit, per tant, no reproduiré els
arguments que hem defensat aquí. Mantenim el vot contrari
a les dues esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de les esmenes 6331 i 6371 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Passam al debat conjunt de les esmenes 6574, 6539, 6575 i
6576, totes del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són qüestions molt senzilles, però, no
per açò, creim que siguin manco importants per ajudar al bon
ús, un ús racional, d'un recurs tan escàs com és el de l'aigua. Per
tant, plantejam la necessitat, d'una vegada per totes, d'establir
les ajudes tècniques i econòmiques per canviar sistemes de
regadiu al camp, per tal de poder estalviar aigua, per tirar
endavant el drenatge d'aigües pluvials a la Ciutat d'Eivissa, per
tirar endavant campanyes d'estalvi d'aigua, amb una qüestió tan
concreta com són comptadors individuals o amb la millora de
les xarxes de distribució de l'aigua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. He de anunciar el vot contrari a aquestes
esmenes. La 6574 és un tipus de mesures que ha d'arbitrar els
departaments ministerials corresponents en matèria
d'agricultura dins el Pla nacional de regadius.

D'altra banda, l'obra de drenatge d'aigües pluvials a la Ciutat
d'Eivissa, també en el conveni amb el Ministeri de Medi
Ambient està inclòs aquest projecte i es durà endavant així com
es té previst.

Quant a les mesures d'estalvi d'aigua amb els comptadors
individuals, és una competència clarament municipal. Els
municipis tenen els mecanismes per poder fer aquest tipus
d'actuacions, ja sigui a través de les concessions o a través de
qualsevol altre fórmula.

Per acabar, en relació a l'esmena 6576, referida a la
millora de les xarxes de distribució d'aigua, també és un
tema inclòs dins els convenis que anualment se signen per
part del Govern balear i els consells insulars pels plans
d'obres i serveis i, per tant, també està cobert dins aquest
camp d'actuació. Reiter, idò, el vot contrari del nostre grup
a totes i cadascuna d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes 6574, 6539, 6575 i
6576, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En aquest punt..., idò, al subprograma 514101,
Ordenació del litoral, s'hi manté l'esmena 6625 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Perdoni, bàsicament es defensa amb els seus propis
termes, és ordenació del litoral i, per tant, demanam un
projecte d'ordenació de la platja Pou de Verderar a la
Colònia de Sant Jordi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, he de dir que la baixa proposta és
inassumible perquè afecta a la secció 12 de la Conselleria de
Turisme i, per la limitació de recursos, no podem treure
aquests 61.700.000 pessetes, per tant, per inviabilitat de la
baixa, votarem en contra d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6625 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Al subprograma 514201, Gestió de les instal•lacions
portuàries, s'hi mantenen les esmenes següents, debat conjunt,
esmena 6571, 6572, 6573, 6621 i 6577, totes del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Algunes són qüestions compromeses
ja pel Govern de la Comunitat Autònoma, no enguany, sinó fa
dos anys enrera, però no s'estan executant, per tant, totes són
qüestions, repetim, la majoria, compromeses fa dos anys, com
és l'estació marítima de Sant Antoni de Portmany, que és una
qüestió que, fins i tot, havia sortit als mitjans de comunicació
que es començaria dins l'any 1996 i encara (...), les obres de
millora del torrent de Santa Galdana, amb una afectació de 100
milions, la millora del port de Ciutadella, la veritat ni hem gosat
a posar res perquè açò és un laberint, saber la voluntat que té el
Govern de la Comunitat Autònoma per dur endavant res, -però
sí que ens agradaria dur escoltar la postura del Partit Popular al
respecte-, la millora del port de Sóller i, sobretot, una qüestió
que sempre hem cregut que és fonamental, intentar fer un
esforç inversor a nivell global per als ports de la nostra
comunitat, per als ports públics que tenim ara, perquè el nivell
d'inversions està molt baix, fins i tot, de les taxes que la
Comunitat Autònoma cobra avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta també, en aquest cas,
d'esmenes d'afectació per actuacions concretes que, com també
ha reconegut la portaveu del Grup Socialista, estan en
tramitació. En cada cas, en un procés i en un estat diferent de
tramitació o d'execució, algunes més avançades que les altres,
però, en qualsevol cas, són esmenes d'afectació, a les quals és
difícil donar suport. Però, ja dic que les particularitats de cada
cas fan que els processos no siguin constants en el temps, en
casos concrets, el torrent de Cala Galdana, hi ha unes gestions
iniciades entre els dos ajuntaments afectats, el de Ciutadella i
Ferreries, i el Govern balear per dur endavant aquest projecte,
sempre que hi hagi un acord es durà endavant. Ara mateix, no
sabem amb quina fórmula, si suposarà una inversió directa del
Govern o no, en qualsevol cas, s'haurà de definir en el moment
que es prengui la decisió.

Respecte al port de Ciutadella, també tothom coneix les
passes que s'han donat, algunes no han estat satisfactòries,
però, ara mateix, s'està en procés, segons els darrers
contactes mantinguts amb les dues administracions
afectades, l'ajuntament de Ciutadella i el Govern balear, de
convocatòria d'un concurs amb garanties de dur a terme
aquesta actuació.

Per altra banda, l'esmena 6573, d'increment de la dotació
per inversió als ports de la Comunitat Autònoma,
evidentment, seria molt interessant poder fer aquesta
dotació, poder incrementar els recursos en aquest sentit,
però, una vegada més, ens topam amb les limitacions
pressupostàries. En aquest cas, també he de dir que la baixa
no pot ser assumida, com a altres ocasions, perquè afecta al
projecte del Parc BIT que nosaltres defensam i volem
promoure, per tant, en el sentit que m'he expressat, queda
clar que tampoc no donarem suport a cap d'aquestes
esmenes presentades pel Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes 6571, 6572, 6573,
6621 i 6577, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

 No hi ha abstencions?

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al subprograma 533101, Protecció i defensa del
medi ambient, fons propis, en el qual es mantenen les
esmenes següents: esmena número 6807, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la
paraula la diputada Sra. Thomàs per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. En aquest sentit aquesta esmena
va en l'increment de la dotació a Sefobasa per a la protecció
i defensa del medi natural i serien 200 milions més perquè
es pogués protegir el medi natural, malgrat en aquest
moment ja no és Sefobasa o ja es convertirà en Institut
Balear, seria amb el mateix interès o amb el mateix objectiu.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, no podem accedir a aquesta esmena donat,
entre altres coses, que la baixa afecta la Conselleria de Foment
i, en concret, a la partida d'expropiacions, essent per tant
impossible la seva disminució en funció dels expedients que hi
ha iniciats i que hi ha en tràmit i, per tant, no és possible aplicar
aquesta baixa, tot i que podria ser positiu incrementar aquest
tipus de dotacions, però així com ve expressada l'esmena no li
podem donar suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
6807 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 4. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6807.

Esmenes números 6332 i 6318 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El Govern balear té subscrit un conveni amb l'Ajuntament
de Palma per a la recuperació des Carnatge. Dins el projecte,
que a vegades s'ha anunciat als mitjans de comunicació, estava
prevista la construcció d'un jardí botànic, de centres
d'investigació marina, etc. Bé, des de l'Ajuntament de Palma
s'ha reclamat l'execució d'aquest conveni, no en tenim
constància i per això feim una primera dotació econòmica de 20
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir, en primer lloc, que
l'esmena 6332 creim que no ve ben expressada des del
moment que proposa una alta en els subconcepte 46000, que
correspon a transferències corrents, quan la motivació
indica clarament que és una actuació inversora i hauria de
ser d'un altre capítol, però, en qualsevol cas, en aquest
sentit, vull dir que no donarem suport, tampoc, perquè no és
una prioritat en aquest moment i, per altra banda, la
conselleria té prevista la iniciació, l'actuació relativa a un
jardí botànic en un altre indret, en el Parc natural de
Mondragó. Per tant, ara mateix no podem nosaltres donar
suport a aquesta esmena, i crec que també he defensat la
6318, d'increment de la guarderia forestal. En qualsevol cas
també tendrà el nostre vot contrari; és una esmena clàssica
però que també respon, un poc, a les disponibilitat i a les
prioritats pressupostàries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Procedirem a la votació de les
esmenes 6332 i 6318 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 6568 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Creim que el tema de les reserves
marines és una de les assignatures pendents d'una comunitat
autònoma com la nostra i, sobretot, per la seva condició de
comunitat autònoma que són illes. Per tant, creim que és
necessari que totes les bones voluntats que s'han anat
manifestant respecte d'aquest tema de reserves marines
comptessin amb el suport del Govern i més, que fos més, que
fos el mateix Govern de la Comunitat Autònoma que impulsàs
un programa com aquest. Per tant, no hem posat ni tan sols una
afectació; ens acontentaríem amb el fet que el Grup Popular
donàs suport a aquest programa d'actuacions i que, en tot cas,
ens posàssim d'acord amb una quantitat, si fos necessari, però
sobretot com a objectiu en una comunitat autònoma com és
aquesta, insular, que hi hagués aquesta clara voluntat reflectida
en els pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Estudiarem la possibilitat d'arribar a un
acord amb aquesta esmena, quan concretem la quantitat, tot i
dir que, per la informació que tenc, la competència per crear
reserves marines no és de la Conselleria de Medi Ambient, sinó
de la d'Agricultura, Comerç i Indústria, però, en qualsevol cas,
podríem arribar a un acord amb aquesta esmena. De moment
mantenim el nostre vot contrari tota vegada que no s'especifica
la quantitat i té aquest petit defecte de forma que supòs que
podrà ser corregit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
6568 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena 6568.

En el subprograma 533104, Protecció i defensa del medi
ambient, altres fonts, es mantenen les esmenes següents,
esmenes totes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i que
es farà el debat conjunt. Els números de les esmenes són 6320,
6321 i 6319. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Aquestes esmenes proposen, per una part, el foment de
les associacions de defensa forestal, molt útils en la
prevenció dels incendis; una segona proposta es participar
en un pla de recollida d'olis usats d'embarcacions, atès que
el Govern balear té competències en ports i, finalment,
proposam uns ajuts a entitats conservacionistes declarades
d'utilitat pública per la seva contribució a la defensa del
medi ambient.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte de l'esmena 6320 vull
dir que la partida que es pretén afectar és una partida
finalista, és una partida per a uns programes concrets dels
quals no es pot desviar la seva finalitat i, per tant, no podem
acceptar aquesta esmena.

Respecte del pla de recollida d'olis usats d'embarcacions,
aquesta qüestió està entre les activitats i entre els objectius
de la conselleria; per tant també amb el mateix criteri que
utilitzam en la resta d'esmenes d'afectació tampoc no la
votarem a favor.

I finalment, pel que fa a les ajudes a entitats
conservacionistes, en una anterior ocasió s'ha debatut una
esmena similar, d'afectar també unes quantitats de suport a
aquestes entitats i ja en aquell moment hem dit que en cada
cas s'estudien els projectes que es presenten per part de les
diferents entitats i quines són les activitats que proposen dur
a terme i quan és interessant i quan és convenient tenen el
suport i reben la col•laboració del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a votació les esmenes que
acabam de debatre i que són l'esmena 6320, 6321 i 6319 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. Hem
acabat la secció 15.S'aixeca la sessió i vull anunciar-los que
començarem aquesta tarda amb la secció 16, Conselleria de
la Funció Pública i Interior, a les 16,30 de la tarda. Moltes
gràcies per la seva col•laboració i fins a aquesta tarda.
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