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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Comença la sessió
de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos per tractar 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.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí per Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó per Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

 S'han acabat totes les substitucions?

Començarem per la secció 16, Conselleria de la Funció
Pública i Interior.

A la totalitat de la secció s'hi manté l'esmena número 6400,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa,
té la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena a la totalitat ve
donada per una sèrie de qüestions que en el ple de pressuposts
explicarem més detalladament, però avui, només per mantenir
aquesta esmena a la totalitat...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment Sr. Sansó.

Jo deman als senyors diputats que per favor guardin una
mica de silenci, perquè si no, no hi ha manera d'entendre el
debat.

Pot continuar, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Tan sols per mantenir aquesta esmena i passar-la a discussió
al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Esta enmienda a la
totalidad que presenta el Grupo Parlamentario PSM motiva
la misma en las discrepancias con los objetivos fijados por
el Gobierno y argumenta que no se corresponden con las
necesidades de nuestras islas. Es una opinión muy
particular. Todos sabemos que desde Ortega, desde la teoría
del perspectivismo, las perspectivas son infinitas y, por
tanto, la verdad tiene infinitas perspectivas; es una opinión
muy respetable; de esas infinitas perspectivas que hay,
ustedes tienen una.

Yo tengo que decir como primera cuestión que el
Gobierno hace un esfuerzo en presentar un presupuesto por
programa, al cual no está obligado por ley, y que en esos
programas se fijan los objetivos del Gobierno y los medios,
tanto materiales como las actividades para conseguir los
objetivos. Se puede discrepar de los objetivos, se puede
discrepar de los medios materiales y personales y se puede
discrepar de las actividades para conseguir los objetivos,
pero tienen que tener ustedes en cuenta que este
procedimiento, que no suele ser habitual en otros
presupuestos, sí que da muchas ventajas a la hora de evaluar
los programas y asignar a cada uno de ellos el
correspondiente crédito presupuestario. Esperemos que en
el pleno nos expliciten cuáles son esas razones y podamos
debatir con interés qué visión tienen ustedes de esta sección,
de esta Conselleria de Función Pública y de Interior.

Votaremos en contra, Sr. Presidente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat, procedirem a la votació de l'esmena a la
totalitat de la secció 16, número 6400, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena 6400?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

No m'he aclarit, jo.

EL SR. LLETRAT:

Jo tampoc.
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EL SR. PRESIDENT:

Repetirem la votació. Jo deman a les senyores i senyors
diputats que prestin atenció.

Votació de l'esmena 6400, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, esmena a la totalitat a la secció 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6400 que acabam de votar.

Al programa 1212, Gestió de personal d'administració, s'¡hi
mantenen les esmenes següents, de les quals es farà un debat
conjunt: número 6516, del Grup Parlamentari socialista, i 6801,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Per defensar l'esamena 6516, del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena està justificada amb
el fet de no carregar sobre les esquenes dels treballadors públics
uns beneficis addicionals que es volen imposar des del Govern
de la nació. En principi, nosaltres pensam que... o no estam
d'acord amb la congelació dels sous dels funcionaris públics i
també pensam que..., i ens reafirmam en el fet que si agafam la
partida de despesa immaterial, és a dir, aquells treballs
encarregats a fora de l'Administració, només amb un 13%
d'aquest increment de despeses immaterials seria suficient per
mantenir el poder adquisitiu dels funcionaris i treballadors de
la Comunitat Autònoma. Creim que és un fet de justícia, no
podem estar contínuament reclamant a l'administració i als seus
treballadors públics que es gestionin amb criteris d'eficàcia i
eficiència si després resulta que a l'hora d'establir un sistema
retributiu se li ve demanant un sacrifici, que pensin vostès que
no és mantenir poder adquisitiu, això seria una pujada del 2,6
%, sinó que és perdre poder adquisitiu perquè l'increment és
nul. Qualsevol persona sap que un dels elements importants
d'una bona política d'empresa és mantenir un bon clima laboral
i una part important d'aquest clima laboral és la retribució als
treballadors.

És un greuge important que es produeix als funcionaris
públics i nosaltres plantejam aquesta esmena, que, com ja
dic, suposaria només aquest cost del 13% de despeses
immaterials.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida.

Per defensar l'esmena 6801, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que l'esmenant
anterior del Grup Socialista, el Grup d'Esquerra Unida
presenta aquesta esmena, que quantificam en 400 milions de
pessetes i que seria una baixa proporcional a tota les
seccions del capítol II, per tal d'aconseguir una puja igual a
l'IPC, s'està parlant d'un 2,6% a tots els funcionaris i
treballadors públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, perquè, coincidint amb els arguments que s'han
expressat fins ara, també hi volem afegir el fet que amb
aquesta mesura que ha d'adoptar el Govern de l'Estat a
través dels pressuposts generals està demostrant que no hi
ha credibilitat en les negociacions amb les organitzacions
sindicals representatives dels funcionaris, ja que romp un
acord que també es va fer l'any 94 i que incloïa augment per
a l'any 97. Per tant, allò que senzillament volem esmenar és
que a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sí que hi
hagi aquest increment, que quantificam en uns 400 milions
de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Contesto a las dos
enmiendas que se acaban de defender, la 6516, del Grupo
Parlamentario Socialista, i la 6801, del Grupo Parlamentario
d'Esquerra Unida. Ambas van en la misma dirección, en un
sentido que nosotros ya discutimos, que tuvimos ocasión de
discutir ayer de manera breve y que cuenta, en principio,
con un aspecto formal que nosotros podemos apoyar por los
presupuestos generales del Estado, ya están cuantificadas o
ya las... El capítulo I, de personal, y de manera explícita se
dice lo mismo, que cualquier subida en este capítulo I del
Estado, corporaciones locales, comunidades autónomas, iría
en contra de la ley y, por tanto, habría un conflicto de
competencias del Estad con la Comunidad Autónoma,
habría una suspensión previa en cuanto a la impugnación de
este proyecto de ley. Desde luego, eso no tiene ningún
sentido, entrar en una guerra que, de entrada, está perdida.
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Yo sí quiero compartir la preocupación expresada por algún
portavoz en cuanto a la materia del capital humano, es cierto;
cualquier administración, cualquier empresa tiene que poner
especial dedicación en la selección, en el perfeccionamiento del
capital humano, porque es fundamental en cualquier aspecto de
la producción, y que hay motivaciones que son extrínsecas,
como es el tema de los honorarios, las retribuciones, pero
también hay motivaciones de carácter intrínseco, que son
aquellas de la participación, del reconocimiento del trabajo
efectuado y no solamente el aspecto económico.

El motivo principal son las necesidades de convergencia con
la Unión Europea; me permito recordar que el último informe
de La Caixa en el mes de junio España no cumplía ninguno de
los cinco criterios fijados, acompañados de Grecia, Portugal y
de Italia, exige un gran esfuerzo que seguramente tendría que
haberse hecho durante años anteriores y a última hora tenemos
que hacer un sprint presupuestario para intentar cumplir esos
requisitos, uno de ellos es bajar el déficit público y la inflación,
y ese déficit público se controla, entre otras cosas, con el tema
de la congelación salarial.

Votaremos en contra de las dos enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Mesquida, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

A mi m'agradaria fer una referència a aquests comentaris.
Evidentment, hi pot haver un problema formal de defensa
d'aquesta esmena, no obstant això, la Llei de pressuposts
generals encara no està aprovada.

Però m'agradaria fer una referència a l'aspecte polític. Pareix
que hi ha unes necessitats de convergència dins el marc de la
Unió Europea, el que sí que és cert és que no podem estar
contínuament exigint sacrificis als mateixos col•lectius quan
per exemple veim les rebaixes en els tipus impositius que s'han
produït, les millores en el tractament de les plus-vàlues o els
augments en finançament autonòmic fan que hi hagi uns
determinats sectors que no pareix que s'hagin de sotmetre a cap
tipus de convergència i no hagin de fer cap sacrifici i altres
col•lectius com aquest, de treballadors públics, al qual sí que es
demana una vegada més un sacrifici multiplicat, multiplicat
perquè s'havia arribat a uns acords, els funcionaris ja havien fet
un sacrifici i s'havia previst que el 97 la congelació salarial no
fos tal.

Crec que s'hauria de fer aquesta reflexió més política i
menys formal d'aquesta esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

També molt breument, només per replicar la intervenció
del representant del Grup Popular, perquè així com no
compartim aquestes presses per la convergència europea des
del nostre grup, volem insistir que són presses injustes, ja
que hi ha uns col•lectius als quals fa pagar més que a altres,
com ha dit el Sr. Mesquida, però sobretot allò que
explicitava, si hi hauria problemes formals o problemes
legals, es cert que hi ha altres administracions que donen la
passa endavant i fan l'augment als seus funcionaris i els
recursos i la batalla legal es guanyaria d'aquí a un temps.
Per tant, només es demana en aquest sentit a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que tengui contents els seus
funcionaris i els apliqui l'augment de l'IPC.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Jaén, té vostè la paraula en
torn de contrarèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo no quiero que aquí
parezcamos que unos defendemos los funcionarios y otros,
no. Yo creo que esta visión sería una visión sesgada del
problema. Yo creo que todos compartimos la necesidad o la
conveniencia de que el personal al servicio de la
Administración, de todas las administraciones, sea un
personal bien seleccionado, un personal que esté en
perfeccionamiento continuado, que sea un personal
motivado, pero en cuanto a la motivación, como antes hacía
referencia, los clásicos distinguen entre dos clases de
motivaciones: la extrínseca y la intrínseca. La motivación
extrínseca viene por cuestiones que no afectan directamente
a lo que es el trabajo, una de ellas es la retribución, pero hay
motivaciones intrínsecas, como es el espacio físico en donde
uno se encuentra trabajando, como es un buen ambiente
humano de relación con el personal, por ejemplo el
reconocimiento a la albor bien hecha, esas son motivaciones
intrínsecas, que son mucho más importantes que las
extrínsecas, a pesar del mundo material en el cual nos
desenvolvemos.

Por tanto, yo quiero decirles que somos respetuosos con
todas las circunstancias y los hechos que motivas la actual
situación. Ha habido otras congelaciones, por circunstancias
diversas, y en este momento el tiempo de la convergencia
no lo ponemos nosotros, es un plazo que está marcado, que
se contempla en el Tratado de Maastricht, que nosotros, si
queremos entrar en la (...) monetaria, en el último período,
hemos de hacerlo así. En junio del 96 España no cumplía
ninguno de los requisitos, el déficit público se había
multiplicado desde el 82 muchísimo, y todos los requisitos
de inflación, de tipos de interés, etc., estamos lejos de ellos.
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Circunstancias de futuro, son muy positivas. Esperamos que
este esfuerzo que tienen que hacer los funcionarios no sea un
esfuerzo baldío, sino un esfuerzo que tenga sus frutos y que
sirva para algo. Es lo que nosotros deseamos. pedimos este
esfuerzo a los funcionarios para este ejercicio y esperamos que
en los próximos años, en el año 98 y en el 99, el poder
adquisitivo que han perdido, no este año que perderán, que es
menor que el que han perdido otros años, es menor este año
próximo el que perderán, pues todo esto se pueda recuperar en
los próximos ejercicios. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat d'aquestes esmenes, procedirem a la seva
votació.

Esmena 6516, del Grup Parlamentari Socialista, i esmena
6801, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 121401, Formació del personal de la
Administració, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena
número 6762, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Sra. Thomàs, té la paraula per fer-ne la defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit
d'incrementar en un cent per cent la partida dedicada a formació
del personal de l'Administració a càrrec del Govern balear, per
tant, de qualque manera, respecte del debat anterior, ja que s'ha
de conformar els funcionaris amb altres aspectes que no siguin
els retributius, un bon aspecte d'aquesta bona relació amb ells
seria augmentar la partida dedicada a formació i que de qualque
manera el reciclatge i la formació continua dels funcionaris i
dels treballadors públics de la Comunitat Autònoma els fes
valedors d'una bona taca administrativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Yo pensaba intervenir al final de
todas para agilizarlo, pero si lo prefiere...

EL SR. PRESIDENT:

No, yo no prefiero nada, a mi me parece muy bien, el que
passa és que votarem esmena per esmena, així és que vostè
mateix, si em demana la paraula, bé, i si no.. Té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias. Bien, es muy loable esta enmienda,
que es una enmienda que, efectivamente, intenta duplicar el
importe dedicado a formación al personal de la
Administración, pero tenemos que decir que esta partida,
que es una partida importante, que ya ha servido de
experiencia de otros años y que la cuantía está muy
ajustada, y que no solamente hay que ver esta cantidad que
hay aquí, porque a través del IBAP se hacen convenios con
corporaciones locales, con consejos insulares, y que esta
partida después se ve incrementada por esos convenios,
porque, referido al año 96, que corremos actualmente, tengo
que decirle que, por ejemplo, la partida inicial del
presupuesto del 96 se ha visto incrementada en un 50% por
vía de esos convenios. Entonces, nos parece que si las
necesidades que detecta la conselleria,que son las que son
y que las conocen mejor que nosotros, porque están en
contacto con la realidad cotidiana, me parece que hacer
una... La cuantía no es que sea una cuantía exagerada, pero
a nosotros nos parece que no importa, sobre todo además en
el tema de las bajas, con el capítulo VI, pues está bastante
ajustada. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Procedirem a la votació de l'esmena 6762, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?



902 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1996

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6762, que acabam de votar.

Passam al debat de l'esmena 6313, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Sansó per fer-ne la
defensa.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Com és habitual en el nostre grup,
preocupat per la normalització lingüística i com així ho hem fet
en altres seccions, en Funció Pública no hem trobat unes
intencions clares per a aquesta normalització lingüística. És per
això que proposaríem el desenvolupament d'un pla per a la
normalització lingüística dels empleats públics dins la
Comunitat. Crec que seria una primera passa per veure realment
com ens trobam dins aquesta normalització lingüística quant als
empleats públics, i crec que seria, com dic, una passa important
d'aquest govern, que realment es deixaria de bones paraules i
passaria a l'acció. Per això, hi mantenim aquesta esmena, amb
l'esperança que almanco es pogués fer aquest pla.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. En esta conselleria, habitualmente
están haciendo cursos para funcionarios, no sólo funcionarios
de la Administración de la Comunidad, pero, como antes
señalaba, funcionarios de corporaciones locales, incluso
funcionarios de la Administración del Estado, y el año pasado,
que yo recuerde, y en números redondos, unos 2.500
funcionarios de diversas administraciones y un centenar de
cursos fueron los que se impartieron con esta asistencia.
Seguramente estamos lejos de conseguir el objetivo que ustedes
pretenden y que nosotros también queremos conseguir, pero yo
creo que es una labor importante que se hace paso a paso y que
el Gobierno tiene intención, no sólo desde esta conselleria, sino
también de todo el Gobierno, continuar en esta línea de
normalización lingüística. El tiempo dará la razón al Gobierno
y poco a poco, como digo, con estos programas se cumplen los
objetivos marcados.

Nos parece también que la cuantía que se afecta no es una
cuantía muy importante, también es verdad, pero si hubiese más
necesidades, porque los cursos demandados fuesen muchos
más, siempre hay posibilidad de modificar el crédito inicial y,
en fin, ampliarlo para ver si las necesidades se pueden
satisfacer, si es que las hay. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Procedirem a la votació de l'esmena que acabam de
debatre, l'esmena número 6313, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que hem votat.

Passam al debat de l'esmena 6647, del Grup
Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, sr. President. Citant el Sr. Jaén, un clàssic
d'aquest parlament, no sé si això és una esmena de
motivació intrínseca o extrínseca, el que sí és cert, i s'ha dit
abans, és que un dels aspectes importants de la política del
que pugui ser una administració pública, igual que una
empresa, és el tema de la formació. Jo crec que amb
l'Administració pública hauríem de fer una reflexió
conjunta, està en aquest moment poc motivada, si féssim
una enquesta de valoració que fan els propis treballadors
públics del seu lloc de feina i quines coses són les que
valoren més, possiblement la formació, un aspecte
importantíssim, que hauria de ser importantíssim, sigui un
dels aspectes menys tengut en compte, i possiblement la
valoració més important seria l'aspecte retributiu, cosa que
ens fa pensar que l'Administració pública avui en dia no
acaba de funcionar tan bé com seria de desitjar.

Nosaltres pensam que un aspecte importantíssim, com és
la formació, s'hauria de dotar amb una partida molt més
important. Són molts els funcionaris públics que té aquesta
comunitat autònoma i pensam que aquest augment en 20
milions de pessetes podria produir que hi hagués un pla de
formació d'entitat per a tots els treballadors de la Comunitat
Autònoma.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. No quiero hacer ninguna confesión
porque creo que es público que todos los que estamos aquí
estamos preocupados por el tema de la formación, y yo el
primero, lo que pasa es que la administración, en general, y esto
es una realidad, no digo nada nuevo, se ha incorporado de
forma tardía al tema de la formación. La Administración está
más preocupada por la formación inicial, exige unos requisitos
para entrada en la función pública y se despreocupaba de forma
casi absoluta de lo que era la formación continuada, esto es
cierto en la Administración. En los años ochenta hay un
proceso, después del (...) del setenta de la Unesco, donde el
principio de la educación permanente cobra realidad y aquí
llega a España, pues eso, diez años después; nos encontramos
que la Administración también se preocupa de la formación del
personal que tiene a su servicio. Hay muchas dificultades en el
tema de la formación de los funcionarios porque tampoco una
evaluación de estas cuestiones son tan fáciles como a la propia
empresa privada, que fija unos objetivos seguramente más
tangibles para mejorar la calidad de sus servicios, y
seguramente un plan de calidad en la Administración, para ver
qué servicios se prestan y entonces evaluarlos par ver cuándo
el proceso se inicia, el proceso que se sufre y los resultados que
se producen (...) y que hay que arbitrar para eso, pues yo creo
que (...) todavía un poco de tiempo en esto.

la cantidad, repito, tampoco es una cantidad muy
importante, son 20 millones de pesetas, y también es una
discusión..., en fin, yo creo que con los principios generales
todos estamos de acuerdo. Si es preciso que la Administración
continúe por esta vía con la que todos estamos de acuerdo y las
necesidades que se detecten en el futuro por ir por ahí, pues
seguramente tendremos que hacer un esfuerzo presupuestario
en esa línea, pero yo, de entrada, y máxime cuando la baja que
se propone es en el capítulo II, que es un capítulo que también
esta conselleria en esta sección está muy ajustada, es un poco
complicado.

Yo creo que ustedes tienen que hacer un acto de fe en el
Gobierno, a pesar de que eso es muy difícil para la oposición y
ver que se va caminando en esa línea de formación, de un plan
de formación que seguramente aquí deberemos discutir en
algún momento, en el Parlamento, un plan de formación del
personal de la Administración que tuviese un cierto período de
vigencia y que sirviese después para corregir, con las
aplicaciones que se hiciese, y evaluarlo, ver qué resultados
tiene, cuantificarlo incluso o financiarlo en un período de cuatro
o cinco años, que es el período normal para que se ponga en
marcha un plan y se valoren los resultados.

Pero, en fin, todos compartimos esa preocupación que
ustedes tienen, pero dejen un poco a ver si las dificultades
que puedan haber y los proyectos que puedan haber se van
conjuntando, los objetivos se van formulando de una
manera más precisa y vemos que este capital de la
administración nuestra..., seleccionamos a los mejores y
formamos a los mejores, no de una manera puntual un año
u otro, sino en todo el proceso que significa la vida
administrativa de una persona, que ingresa con veinte o
veinticinco años en la Administración y debiera jubilarse a
los años que se fijen pero la Administración teniendo ese
espíritu inquisidor por saber, por conocer y por cada día
estar mejor formado para servir mejor a los administrados,
eso es un desideratum, y esperemos que con el tiempo lo
podamos conseguir. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén, Sí, Sr. Mesquida, en torn de rèplica, té
la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Jo li dic que crec que hem de ser
en aquestes coses una miqueta més agressius, que és allò
que de paraula del portaveu del Grup Popular es demostra.
Crec que en això no hem d'anar amb tants de criteris de
prudència i amb tants de criteris de reserva, d'anar-hi a poc
a poc. Jo crec que si veim quin és l'estat del clima laboral de
l'Administració pública, hi trobarem, per poc que el mirem
una mica, moltes deficiències. Hi veim que hi ha moltes
deficiències, per exemple, en matèria de normalització
lingüística, en matèria d'idiomes, en aquest moment la
nostra comunitat autònoma té ja un nombre important de
residents estrangers i és molt difícil per a aquests residents
trobar una persona que els pugui atendre en el seu idioma,
en el cas que tenguin problemes. Hi ha molts de problemes
d'atenció al públic, de motivació.

Jo pens que l'Administració pública, que té una jornada
laboral que permet en hores fora de feina bons plans de
formació, ho hauria d'aprofitar, per ser una miqueta més
agressiu i que, per part de la Comunitat Autònoma, es fes un
esforç inversor en capital humà, en definitiva, molt més gros
que el que es fa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida.

Acabat el debat, procedirem a la votació de l'esmena
6647, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena 6647, del Grup Parlamentari
Socialista.

Al programa 1241, cooperació i relacions amb les
corporacions locals es mantenen les esmenes següents: 6761 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
defensar-la, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena tracta de l'increment
d'un cent per cent, per tant pràcticament doblar les
transferències a ajuntaments per a millora de policia local, atès
que entraria plenament dins el programa i les relacions amb les
corporacions locals la millora d'aquesta part dels treballadors
públics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Contesto en este turno a esta
enmienda que ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario
d'Esquerra Unida y digo lo que vengo indicando con
anterioridad, es una partida insignificante en un presupuesto de
la cuantía del que vamos a aprobar, 15,3 millones de pesetas, es
muy poca cosa. No lo digo porque tal vez pudiera poner más,
porque también sería muy difícil decirle que sí si pone más,
pero la baja se presenta en la sección 17, subconcepto 60, eso
son carreteras, y claro ustedes saben el problema de carreteras,
las carreteras en nuestra comunidad no están en una situación
buena porque queremos que las vías de comunicación sean
rápidas, sean seguras, y el tiempo que se invierta en el
desplazamiento sea un desplazamiento normal. No afectaría
mucho substancialmente al Plan de carreteras de la Comunidad,
pero bueno, es una cuantía que no podemos admitir la baja.
Pero es que además en el supuesto de que el alta se aceptase,
15.300.000 pesetas en los (...) de Baleares, muy poca cosa se
podría hacer, sesenta ayuntamientos de Baleares, ¿a cuánto
correspondería, si quitamos los grandes, Palma de Mallorca,
Calvià, y municipios de más de 20.000 habitantes?, muy poca
cosa. El tema de la policía local va más por la vía de formación,
de la Escuela de Policía con el convenio con la (...) de Palma de
Mallorca, y en fin, va por ahí. Yo creo que de aprobarla no
implicaría mucha cosa ni en la baja ni en el alta, es una
enmienda que vemos indiferente, pero esa indiferencia incluso
nos lleva a proponer que más vale dejar las cosas como están y
continuar por el camino que ya los presupuestos prevén y no
introducir ninguna modificación que tampoco llevaría a ningún
sitio. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Només perquè si aquests són els
arguments per rebutjar aquesta esmena, amb més força la
defensarem en plenari ja que precisament  aquesta
indiferència o aquesta quantitat petita hauria de donar com
a conclusió l'acceptació de l'esmena, i si la baixa està en
carreteres i el mateix Grup Parlamentari Popular diu que
seria una baixa en carreteres pràcticament insignificant, més
raons ens donen per mantenir aquesta esmena. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 6761
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6761.

Passam al debat de l'esmena 6314 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sansó per
defensar-la.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. En línia de l'esmena anterior,
nosaltres després d'escoltar el conseller diferents vegades
que ha manifestat a la comissió pertinent que volia
incrementar o ajudar els ajuntaments, principalment de cara
a la policia local amb adquisició de vehicles, i vist que
molts d'aquests ajuntaments molt difícilment podrien
adquirir aquest vehicle per ells tot sols, és per això que
demanam un increment de les partides destinades a
transferències als ajuntaments, jo crec que seria bo aquest
increment, ja que és ver que les partides són petites, però
dins les possibilitats poder incrementar almanco per als
ajuntaments petits, poder accedir a aquestes ajudes, creim
que seria important. Per això mantenim aquesta esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Decía Tagore en una de sus poesías
muy conocidas "seis servidores honestos me enseñaron cuanto
sé, sus nombres son qué, cómo, cuándo, quién, con qué y para
qué". Aquí solamente sabemos el qué, que afecta a los
ayuntamientos pero no sabemos, bueno, el cuándo y el cómo se
arbitrarían por procedimientos (...), pero no se nos dice para qué
15 millones que son poquísimos, debe comprender, para qué,
para qué quieren los 15 millones los ayuntamientos, yo creo
que para muy poca cosa, porque como antes decía son
enmiendas insubstanciales, son enmiendas de una cuantía, yo
no quiero decir que no pasemos alguna en el pleno, ya veremos
a ver, pero vamos no sabemos el para qué, para qué hemos de
transferir esa cantidad a los ayuntamientos, una cuantía tan
pequeña. Ustedes, cuando hagan una enmienda, háganla grande
que podamos distinguir bien los números y en fin, respeten
sobre todo lo de Tagore porque es fundamental saber la
finalidad que tienen las cosas, y aquí no la sabemos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Acabat el debat procedirem a la votació de l'esmena 6314
del Grup ... Ah!, vol ...?

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sansó, li don tot d'una la paraula, però el que sí voldria
és que quan acaba una intervenció, em facin senya que desitgen
intervenir. Té vostè la paraula, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Només per remarcar que això és
un increment d'una partida, imagini com deu ser de minva
aquesta partida si demanam increment de 15 milions i sembla
molt, segons el pressupost dins aquesta partida està especificat
per què és aquesta partida, però nosaltres l'únic que volem fer
és incrementar amb els mateixos arguments de per què es posen
aquests doblers a aquesta partida. Entenem que és per al
mateix, només que és un increment que necessitam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Jaén, torn de contrarèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, ya veo que para este subprograma que estamos
discutiendo y en concepto para transferencias de capital, ya
lo veo, pero la discusión es ésa, es decir es una cuantía tan
pequeña que además se reduce de nuevo a las inversiones en
este caso y de esta conselleria, que por el tema de las bajas
y por el tema de la influencia que pudiese tener, esta partida
en el subconcepto que aquí se dice, 7600, pues poca
influencia ha de tener. No descartamos, repito, que a alguna
de estas enmiendas podamos en el pleno encontrarle algún
arreglo, pero en principio, son enmiendas, como he dicho
antes, pues eso, que no tienen ninguna influencia
significativa en un presupuesto de (...) millones de pesetas.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

I ara sí, acabat el debat procedirem a la votació de
l'esmena 6314 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Al subprograma 313201, adopció i protecció de menors,
s'hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida que es debatran conjuntament, núms. 6699
i 6760. Per defensar-les, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.



906 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1996

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena la defens amb molt
més convenciment que tendrà ressò al Grup Parlamentari
Popular, atès que precisament fa un minut el Sr. Jaén, el
portaveu, ens explicava que fèiem esmenes insubstancials, de
molt poca quantitat i, en cavi aquesta, la 6699 té una
quantificació de 400 milions de pessetes que potser encara
nosaltres els trobaríem insuficients, però que suposam que el
senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular ja considerarà
de pes.

Aquesta esmena va en el sentit de tenir recursos suficients
per al desenvolupament del Pla autonòmic d'infància i joventut
que es debat en aquest parlament i, per tant, per poder dotar els
consells i els ajuntaments dels mitjans necessaris per fer unes
polítiques de prevenció de situacions de risc, de treballs
socioeducatius en medi obert, de cooperació social i d'inserció
sociolaboral dels joves. Aquí sí que pensam que el Grup
Parlamentari Popular entendrà que és una bona esmena, amb
molt de contingut de pes, tant de contingut de política a
desenvolupar com de recursos econòmics a destinar, i desitjam
el seu suport.

I la segona, la 6760 és més senzilleta, només doblar,
incrementar al cent per cent la partida dedicada a protecció de
menors amb transferències als consells insulars, només 17
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que mi argumento,
efectivamente, de la cuantía de las enmiendas en este caso no
puedo utilizarlo, porque claro 400 millones de pesetas son
pesetas, es una enmienda importante, importante en razón de la
cuantía, no discutimos cuatro pesetas, como en otras, sino que
discutimos 400 millones de pesetas. Lo que sucede es que
nosotros tenemos una mentalidad distinta a la de ustedes en los
presupuestos, destinamos muchos créditos a temas de inversión,
y a ustedes les gusta más los temas de gasto corriente, temas de
personal, en fin otra política de otra naturaleza. Fíjese usted que
las bajas que propone en esta enmienda casi todas, tres bajas
importantes están afectadas a temas importantes como son el
Pla Mirall, por ejemplo, el Centro Baleares Europa, por
ejemplo, y el Plan de esponjamiento, yo creo que son temas
importantes, porque del turismo en esta comunidad, alguna vez
hemos de hablar con sentido de estado, porque es un tema que
afecta o debiera afectar a todos y (...) todos en ello, como pasa
con el asunto de exteriores cuando se habla en el Congreso o en
el Senado de estos asuntos, pues todo el mundo, más o menos
está de acuerdo en la política general de defensa y de asuntos
exteriores, salvo casos concretos que todos reconocemos y que
no voy a exponer aquí ahora en este momento, pero son casos
muy concretos que con la generalidad no tienen nada que ver.

Entonces, las bajas son importantísimas, todas son de
capítulo de inversiones, bien por transferencias de capital,
el caso del Centro Baleares Europa, bien el tema de turismo
de la sección 12 que nosotros no podemos aceptar. Por otra
parte, en lo que a su enmienda siguiente usted comentaba,
también pensamos nosotros que en este momento las
transferencias de menores, la dotación del Estado a la
Comunidad, los traspasos de funciones y servicios tuvieron
una dotación importante, y que en tema de menores, los
menores que hay suscritos con el Consell Insular de
Menorca y con el de Ibiza y Formentera, de Mallorca lo
desconozco en este momento, pero lo que sí sé es lo de
Menorca, es una dotación suficiente, suficiente con los
convenios, y no nos parece adecuado incrementar esas
partidas en detrimento de otras que son prioritarias. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat procedirem a la votació de les esmenes
6699 i 6760 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Passam a debatre dues esmenes, les 6343 i 6315, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar-les, té
la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera esmena només per
remarcar que un dels objectius del nostre grup i que feim
extensible aquí, és donar prioritats a (...) convenis amb
corporacions locals per a la formació i inserció laboral dels
joves en factor de risc, crec que és una esmena d'afectació,
i el que voldríem nosaltres és que això fos un objectiu en
aquests termes.

I la segona és també molt poca cosa en el sentit que és
donar suport a polítiques compensadores de les desigualtats
dins els menors, en el sentit que demanam 5 milions de
pessetes. Són aquestes dues esmenes que esperam poder
defensar.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo reconozco que bucear en los
presupuestos es bastante difícil para encontrar objetivos que
todos perseguimos, y en este caso, de la motivación, que viene
muy bien explicada, habla de corporaciones locales para
actuaciones en jóvenes que tengan factor de riesgo al objeto de
lograr su inserción laboral, es un objetivo muy loable, pero el
Gobierno ya tiene esa previsión. Esta conselleria que
comentamos en esta sección ya tiene un convenio suscrito con
otro departamento, el Departamento de Trabajo, en concreto, y
de Formación, para hacer acciones formativas dentro de un
programa europeo que es el Dalias III y por un importe de 125
millones de pesetas para este año, 125 millones de pesetas,
dedicado, destinado a los jóvenes con estas necesidades que
ustedes dicen, adaptación laboral y social, y por tanto el 50% de
ese importe va con cargo a estos presupuestos, y es importante
tenerlo en cuenta, o sea que este objetivo que ustedes persiguen,
como antes decía, muy loable, importante, ese objetivo con el
programa europeo Dalias III, 125 millones de pesetas, no llega,
faltan un par de millones, 123.500.000 creo que es exactamente
la cifra, tiene ese objetivo que ustedes persiguen, se consigue
por tanto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Procedirem a la votació de les esmenes 6343 i 6315 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes que acabam de
votar.

Esmena 6648 del Grup Parlamentari Socialista. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència o
està en relació amb la prevenció d'un problema social que es
produeix o que afecta bàsicament la joventut, és a dir la
joventut prioritàriament en zones marginades, on es
produeix una capacitat o una vulneració més important del
que són problemes com la droga, la delinqüència. Per fer
front a aquests problemes, pensam que seria interessant
dotar una partida amb 40 milions de pessetes per fer un
programa integral d'educadors de carrer a les tres illes. Els
programes d'educadors de carrer s'han demostrat útils per
fer front a aquest tipus de problemàtiques, i pensam que ja
que existeix el problema, seria interessant que s'habilitàs
aquesta partida per lluitar contra aquests problemes de risc
que bàsicament es produeixen en sectors de població
juvenil.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Jaén, té la paraula per
contestar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Doy por reproducida mi
intervención anterior, porque ese programa Dalias III, uno
de los objetivos con carácter general como antes decía es
jóvenes con factores de riesgo para una inserción laboral y
social, y, por tanto, cumple también esa intención que se
presenta en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Mesquida, torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En principi coneixem aquest
programa, però no tenim coneixement en aquest moments
de quan s'ha produït la convocatòria d'aquest programa, si
el portaveu ens pogués contestar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Con mucho gusto. La información de que dispongo es un
convenio ante la Conselleria de Función Pública e Interior y un
convenio con la Conselleria de Trabajo y Formación, para el
año 96 y 97, lo que no me diga ahora es qué crédito hay
disponible para el año 96 y cuál es el del año 97 porque
desconozco el estado de ejecución de ese programa, pero sí le
pudo decir que con ese objetivo del Fondo Social Europeo está,
si yo digo que ese convenio, ustedes si ponen en duda lo que yo
les digo, lo que pueden hacer es pedir información al Gobierno,
yo no tengo toda la información, pero a través de pregunta
parlamentaria o de interpelación, pueden ustedes tener más
información. Les digo que ese objetivo que ustedes persiguen,
que es importante y que una política integral de la juventud
debe contemplar entre otras cosas, la integración social y
laboral, como es normal, ya se contemplan estos aspectos que
ustedes ahora piden. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Procedirem a la votació de l'esmena 6648 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6648.

I aquí ...

EL SR. LLETRAT:

Perdó, rectific, he dit cap abstenció, i és 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, 1 abstenció. El resultat de la votació és 7 vots a favor, 9
en contra i 1 abstenció.

EL SR. LLETRAT:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Amb aquesta votació, hem dictaminat totes les esmenes de
la secció 16. I passam a la secció 17, Conselleria de Foment, on
s'hi mantenen a la totalitat tres esmenes que són la 6401 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la 6445 del Grup
Parlamentari Socialista i la 6808 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena
6401, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També a l'espera d'un major
debat, segurament en seu de ple, que creim que és la més
adequada per a aquestes esmenes de totalitat, ja anunciar
que ni per sistema competencial creim que són adequats les
partides i els programes que pretén executar la Conselleria
de Foment, atès que creim més adequat que fossin els
consells insulars els organismes, les institucions més adients
per executar aquests programes.

Per altra banda, ni tan sols tampoc no coincidim amb els
fons, quant a la política de carreteres, la política de
transports, ben llunyana de la nostra, i crec que serà al Ple
del Parlament on demanarem la retirada per a una revisió
damunt davall del que són les previsions en aquesta
conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6445 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Presentam aquesta esmena a la
totalitat, perquè el Govern de la Comunitat Autònoma ha
demostrat al darrer any la seva incapacitat per tirar endavant
els objectius que ell mateix es plantejà amb el pla de
l'habitatge, que és també incapaç de tirar endavant una
redistribució equitativa i justa respecte del pla d'invesions
de carreteres i la seva ordenació i les seves prioritats i també
perquè ha estat incapaç durant tots els anys que ha estat seva
la competència d'ordenació dels transports d'organitzar
mínimament, amb un mínim de racionalitat, tota aquesta
competència. Per tant, vista la incompetència del Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per complir
objectius en tema d'habitatge, per complir objectius en tema
de transports i per complir objectius en tema de
racionalització de les inversions en carreteres,
obligatòriament hem de demanar una esmena a la totalitat
i redistribuir aquestes competències. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6808, té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igualment, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida creu que la política i les prioritats
pressupostàries que es reflecteixen en aquests pressuposts
de la Comunitat Autònoma per a l'any 97 respecte d'aquesta
conselleria, no responen a les necessitats que té aquesta
comunitat respecte del tema d'habitatge, de transport, de
carreteres, i, per tant, pensam que els arguments per
defensar aquesta esmena a la totalitat els exposarem al
proper plenari.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí. Gràcies, Sr. President. Nosaltres també durant el debat
en plenari tendrem ocasió de rebatre les alternatives o les
propostes que plantegin els grups de l'oposició, i mentrestant en
aquesta comissió evidentment votarem en contra de les tres
esmenes a la totalitat perquè nosaltres contràriament al que
opinen els grups de l'oposició, creim que sí, que aquests
pressuposts ateses les possibilitats reals i pressupostàries amb
què compta el Govern, sí que responen a una sèrie de prioritats
que queden clarament definides, clarament especificades al
document pressupostari i que creim que en matèria d'habitatge,
en matèria d'ordenació de transport, quant a les inversions en
carreteres també s'aconseguiran tots els objectius que s'han
plantejat amb la disponibilitat de recursos de què es disposa,
per tant, reiter que nosaltres en aquests moments no donarem
suport evidentment a les esmenes a la totalitat i que en el
Plenari entrarem en més detall respecte de les alternatives que
presentin els grups de l'oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Només per deixar constància i
claredat que el Govern durant els darrers quatre anys no ha
complert els objectius que ell mateix s'havia establert en
matèria de política d'habitatge, i aquest és un fet, anam al vagó
de darrera de comunitats autònomes en termes de compliment
d'objectius en pla d'habitatge, que tampoc no s'han complert les
promeses d'inversions en matèria de carreteres, i que també és
un fet, repassant els Diaris de Sessions d'altres debats de
pressuposts d'aquesta comunitat autònoma, per tant, també ha
incomplert d'una manera reiterada els seus propis objectius, i en
matèria de transports tampoc no ha avançat res. Per tant, el
Govern de la Comunitat Autònoma, de tres anys ençà no ha fet
res per complir els objectius que ell mateix s'estableix. Vist açò,
vist que no és capaç de complir els objectius que ell mateix es
posa com a meta, home, se li ha de donar un suspens total, total,
i els pressuposts que planteja enguany mantenen la mateixa
política de no fer res que ha fet fins ara, per tant no superarà
tampoc l'aprovat, creim que és necessària una revisió
d'objectius, una revisió de polítiques, una revisió d'actuacions
per tal de complir com a mínim els objectius que ell mateix
s'estableix, com a mínim açò, i no entram a discutir quins són
els seus objectius, però els que ell mateix s'estableix, com a
mínim, que els compleixi, açò és el mínim que pot fer un
govern seriós a hora de dir "nosaltres volem açò i complim",
però si ni tan sols és capaç de fer açò, que es retiri, que el
Govern es retiri en matèria d'habitatge o en matèria de
carreteres, d'una manera ben clara, perquè mai no ha complert
el que ha promès, com a mínim, els tres darrers anys, no un, no,
tres. I a partir d'aquí, debatem, però facem-ho seriosament i
plantegem les coses que vertaderament puguem complir,
perquè, si no, és fer política d'imatge que no va lligada a les
actuacions que el mateix govern diu que vol fer. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, procedirem a la votació de les esmenes
a la totalitat de la secció 17, esmenes 6401 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 6445 del Grup
Parlamentari Socialista i 6808 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

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 sotmetre a votació.

Al subprograma 431101, habitatge i arquitectura, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmena 6813 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula la diputada
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena també senzilla,
només 30 milions de pessetes, però seria en el sentit
d'incrementar els recursos cap a l'eliminació de barreres
arquitectòniques, pensam que és un objectiu que necessita
més inversió i per això l'esmenam en el sentit d'augmentar
aquests recursos.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que la partida
destinada a aquestes actuacions dins el programa 431101 està
suficientment dotada per a actuacions d'eliminació de barreres
arquitectòniques i així s'actuarà per part del Govern. Per altra
banda dir també que ja consideram molt ajustat i limitat el
pressupost destinat a la construcció de carreteres i en aquesta
esmena es proposa una baixa en aquest subconcepte que
tampoc no compartim. Per tant, tampoc no pot ser acceptada
pel nostre grup i la votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de l'esmena 6813 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6813 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. A continuació...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, jo només he comptat 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Vol que tornem a fer la votació?, no?, gràcies.

A continuació, passam al debat conjunt d'un conjunt
d'esmenes del Grup Parlamentari Socialista, números 6451,
6446, 6449, 6448, 6450 i 6447. Per a la seva defensa, té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Hi ha dos tipus d'esmenes en aquest
paquet. Dues fan referència al patrimoni històric, la
rehabilitació del patrimoni històric, una demana el compromís
del Govern de la Comunitat Autònoma amb la rehabilitació del
pati de Sa Lluna d'Alaior, feim aquesta proposta perquè va ser
aprovat per unanimitat, l'any 1993, que aquesta seria una de les
prioritats del Govern, a l'any 1993. Estam a finals de l'any
1996, el Govern de la Comunitat Autònoma no ha fet res i, per
tant, reclamam que, amb tres anys de retard, el Govern de la
Comunitat Autònoma actuï.

Per altra banda, la darrera esmena, la 6447, el traspàs als
consells insulars de les inversions en rehabilitació del
patrimoni, ajudaria a fer una política integral de
rehabilitació del patrimoni, si aquesta fos dirigida des del
consells insulars. Hem de recordar que la Llei de
transferències en matèria de Cultura, Esports i rehabilitació
del patrimoni estableix que és una competència dels
consells insulars i, per tant, que també les inversions haurien
d'anar lligades a les competències de gestió. És una qüestió
que..., creim que cau pel seu propi pes el fet que les
inversions vagin lligades a la gestió i, per tant, si tenim la
gestió en matèria de patrimoni històric, també els consells
insulars tenguin la competència en inversions de patrimoni
històric i, com a mínim, tenguin a dir alguna cosa respecte
a les prioritats que la Comunitat Autònoma estableix.

Per altra banda, hi ha tota una sèrie d'esmenes lligades a
l'habitatge. El Pla de l'habitatge, creim que és un dels drets
que tenen els ciutadans de les Illes Balears, igual que els
ciutadans de tot l'Estat, el dret a gaudir d'un habitatge digne
i adequat, per açò és necessari que els governs de les
comunitats autònomes, que tenen plenes competències en
matèria d'habitatge, actuïn. El conseller, el Sr. Verger, va
prometre un pla específic amb fondos de la Comunitat
Autònoma en matèria d'habitatge. És una promesa que va
fer quan va prendre possessió del seu càrrec, creim que ja és
l'hora de recordar-li aquest compromís que no es veu
reflectit a la Llei de pressupostos per a l'any 1997.

És necessari, per fer habitatges de promoció pública a les
Illes Balears, un pla estratègic del sòl. Una de les qüestions
fonamentals que impossibiliten, a la nostra comunitat
autònoma, l'actuació de l'Ibavi, i del responsable de l'Ibavi,
és que no existeix sòl públic. Per tant, és important que,
superant les diferències polítiques entre els diferents partits,
fóssim capaços de plantejar un pla estratègic del sòl per
aconseguir sòl públic a la nostra comunitat. Creim que
aquesta, -fins i tot estam disposats a negociar qualsevol
baixa o alta que vulgui el Partit Popular-, seria una qüestió
fonamental, perquè la primera dificultat que diu l'Ibavi que
té a l'hora de fer habitatges de promoció pública és la
disponibilitat de sòl públic. Si açò és cert, si l'Ibavi no
compleix els objectius que ell mateix es marca dins el Pla
de l'habitatge perquè no té solars públics, l'hem d'ajudar.
Nosaltres estam disposats a ajudar a l'Ibavi per aconseguir
sòl públic, però, per açò, és necessari fer un pla estratègic
del sòl, proposat pel Sr. Reus quan era el conseller en
matèria d'habitatge, i voldríem donar continuïtat a una
promesa d'un conseller que creiem assequible, que creiem
una proposta constructiva i que, avui, reproduïm.
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A més a més, creim que és indispensable que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears estableixi ajudes pròpies en
matèria d'habitatges, ajudi a aconseguir, a la nostra comunitat
autònoma, uns percentatges de compliment, en el Pla de
l'habitatge a nivell d'Estat, al cent per cent. Què vol dir açò?, és
una qüestió molt senzilla, les diferents comunitats autònomes,
al llarg de l'Estat espanyol, tenen una sèrie de disposicions que
ajuden als ciutadans de la seva pròpia comunitat a ajudar, amb
mesures complementàries, a dur endavant objectius estratègics
per complir el Pla de l'habitatge a la seva comunitat. Per açò, hi
ha comunitats autònomes que, per exemple, ajuden a la gent
jove, fins a 25 anys, mitjançant una sèrie d'ajudes
extraordinàries per a la gent jove, per ser propietaris o per
rehabilitar habitatges. És a dir, que les diferents comunitats
autònomes, excepte la Balears que és la que menys ajuda a
nivell extrapressupostari del Pla general de l'habitatge, ajuden
a aconseguir que es compleixin aquests objectius d'actuacions
en matèria d'habitatge, amb rehabilitació, amb lloguer i amb
compra. Per tant, voldríem que la nostra comunitat es posàs al
capdavant de totes les comunitats autònomes, si més no, a la
mitjana de les comunitats autònomes, en matèria d'ajudes a les
famílies, a les persones individuals, per aconseguir un habitatge
digne, amb ajudes als joves, amb ajudes a persones dificultats,
amb ajudes per la rehabilitació i, per tant, que establís un pla de
la Comunitat Autònoma que afavorís els punts més febles del
Pla quadriennal de l'habitatge perquè la nostra comunitat
autònoma superés el cent per cent dels objectius que es va
proposar.

En aquests moments, en el darrer pla de l'habitatge, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears va quedar en el segon
lloc per darrera, per darrera, del compliment respecte als seus
objectius dins el primer pla de l'habitatge. Voldríem que la
nostra comunitat fos capdavanter en assegurar una provisió a
l'habitatge digne i real, per tant, que establís el seu propi pla
d'ajudes, que no condicionem amb aquesta esmena, sinó que,
simplement, volem negociar i propiciar la seva reflexió.

En darrer terme, una esmena que lliga la necessitat de
plantejar un pla de rehabilitació per habitatges socials. Sabem
que els habitatges socials, que realitza l'Ibavi per a famílies
amb menys recursos econòmics, no es duen plans de
manteniment suficientment dotats per mantenir unes condicions
dignes d'habitabilitat i, per tant, que s'estableixin les ajudes
suficients perquè aquests habitatges socials mantenguin, al llarg
del temps, un nivell de manteniment digne per a la gent que hi
viu, perquè la gent que hi viu se senti còmode, i perquè la gent
que hi viu se senti integrada dins la societat actual, una societat
amb un alt nivell de vida com és la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Per tant, creim que són esmenes perfectament
susceptibles de ser aprovades per tots els grups, voldríem
negociar, com a mínim, el suport perquè aquesta política
d'habitatge, un dret fonamental dels ciutadans de les nostres
illes, fos una realitat, una passa més, dins l'any 1997.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Començaré per l'esmena 6451 que
fa referència al compromís del Govern amb la rehabilitació
del pati de Sa Lluna, d'Alaior, el Govern no es nega,
evidentment, a donar suport i col•laboració a aquest
projecte. En qualsevol cas, no s'ha rebut la sol•licitud
corresponent a la conselleria i, per tant, no s'ha concretat ni
l'aportació ni la fórmula de col•laboració del Govern en
aquest aspecte. Nosaltres entenem que afectar, d'aquesta
partida, una quantitat per un projecte concret que no ha estat
presentat, no és possible.

Per altra banda, les esmenes que pretenen el traspàs als
consells insulars de les actuacions lligades a la conservació
del patrimoni i a la rehabilitació del patrimoni, hem de dir,
com a altres ocasions, que també aquesta és una qüestió
clàssica, que s'ha debatut a altres ocasions. Tampoc no és el
procediment adequat perquè s'incrementi l'abast
competencial dels consells en aquesta matèria, o
s'incrementi, fins i tot, la dotació pressupostària, el càlcul de
la dotació pressupostària que reben els consells en aquest
cas. La Comunitat Autònoma també té unes facultats de
gestió i d'actuació en la rehabilitació de patrimoni, quan es
tracta d'actuacions que afecten a més d'una entitat insular,
i així es preveu a la llei d'atribució de competències
corresponent.

L'esmena 6449 sobre el Pla estratègic del sòl, en aquests
moments, no és una prioritat necessària per poder dur a
terme tota la política de foment dels habitatges de protecció
oficial, perquè destinar 60 milions, en detriment de la
partida que proposen com a baixa, no és possible en aquests
moments ja que, totes les actuacions d'adquisició de sòl per
habitatges de protecció oficial amb règim especial, queden
suficientment cobertes amb les previsions pressupostàries a
través de l'Ibavi. Nosaltres creim que el pressupost és
suficient per dur a terme aquest tipus de polítiques i, per
tant, no és necessari ni prioritari abastar un pla estratègic del
sòl en aquest moment, l'exercici pressupostari de l'any 97.

Quant als altres aspectes que feien referència al Pla de
l'habitatge, evidentment, sorgeixen algunes dificultats a la
seva execució. Els resultats no sempre són els prevists, els
objectius no s'aconsegueixen al cent per cent d'eficàcia,
però, així i tot, creim que la línia del Govern, malgrat que es
pot millorar, està ben encaminada i té els recursos
necessaris i suficients per cometre les diverses actuacions
que es vulguin dur a terme.

Quant a la rehabilitació d'habitatges socials, he de dir
que dins el pressupost de l'Ibavi hi ha les previsions
corresponents, tant per la rehabilitació integrada d'aquests
habitatges, amb una dotació de 174 milions de pessetes, i,
per altra banda, una partida per al manteniment i
conservació d'aquests habitatges, 115 milions de pessetes.
Donades les possibilitats econòmiques que té la conselleria,
en aquests moments, creim que aquestes quantitats són
suficients per mantenir en perfecte estat aquest parc públic
d'habitatges socials i, per tant, amb tots aquests arguments
que acab d'exposar, nosaltres no donarem suport a cap de les
esmenes que ha defensat el Grup Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Respecte a la rehabilitació del pati de
Sa Lluna, si no s'aprova aquesta esmena per manca de
sol•licitud, no es preocupi, en 15 dies jo li assegur que tendran
la seva sol•licitud, i així recordarem a aquest parlament i al
Consell Insular de Menorca que donin suport a la sol•licitud
que avui es presenta, bàsicament, perquè ha estat aprovada per
tots els grups polítics, fa tres anys, i perquè avui el representant
del Partit Popular ens ha dit que no tenien sol•licituds. No es
preocupin, aquesta deficiència serà salvada, repetesc, en un
termini no superior als 15 dies.

Respecte als objectius del Pla de l'habitatge, he de repetir
que, malauradament la voluntat del Govern de la Comunitat
Autònoma, de les 17 comunitat autònomes a nivell de l'Estat,
16 ens passam davant. Aquesta és la realitat, som la segona
darrera comunitat autònoma que compleix els objectius que ella
mateixa s'ha fixat en matèria d'habitatge. Açò és el que tenim,
és el que vertaderament ens preocupa, que la nostra comunitat
autònoma, una de les qüestions bàsiques com és el dret a
l'habitatge i l'actuació del Govern de la Comunitat Autònoma
per facilitar aquest accés, no es compleixin. Voldríem ser
capdavanters, vostès no ho volen i troben que és suficient el
segon darrer lloc de la cua. Creim que valdria la pena que el
Govern de la Comunitat Autònoma tengués una visió més
positiva del compliment dels objectius, de l'avanç en matèria de
possibilitats d'habitatge i, per tant, en lloc de contentar-nos amb
el segon lloc de la cua, estam al segon lloc de davant, açò
voldria dir avançar, com a mínim, 14 llocs. Açò vol dir recursos
econòmics que aquí no hi són, al marge que el conseller Sr.
Verger, a la primera entrevista que li fan els mitjans de
comunicació, digui que ell vol habilitar un pla especial de la
nostra comunitat autònoma per solucionar tots els problemes
d'accés a l'habitatge, fum de formatgada, perquè la realitat és
que en els pressuposts no existeix cap partida que ajudi als
ciutadans de les nostres illes per fer assequible aquest
compliment. És vertaderament simptomàtic veure com
existeixen diferents ajudes per complementar el Pla de
l'habitatge a nivell de l'Estat, sigui quin sigui el partit polític
que du endavant el pla de política de l'habitatge a nivell estatal,
ara ho du el Partit Popular i nosaltres li donam suport, no feim
política d'açò, però, així i tot, veim que les diferents comunitats
autònomes arriben a tenir fins a 15 programes de subvencions
propis, 15 programes de subvencions propis, perquè els
ciutadans de la seva comunitat arribin a tenir un habitatge. La
nostra comunitat és la comunitat que menys ajudes pròpies
dóna perquè els ciutadans accedeixin a l'habitatge. Aquesta és
la realitat i al Govern de la Comunitat Autònoma no li
preocupa.

Un company seu, conseller del Conseller Insular de
Menorca, ens deia que nosaltres tenim un alt nivell de vida
i a ningú li interessen ajudes per facilitar l'accés a
l'habitatge, sí, un company seu, crec que era una d'aquelles
coses que es diuen quan no se sap que s'ha de dir, però,
voldria que el Partit Popular rectifiqués, que digui que, com
a mínim, és un problema prioritari per la Comunitat
Autònoma i que farà el possible per habilitar ajudes, com a
mínim, igual que les d'altres comunitats autònomes, que
diguin que ajuden als ciutadans a accedir a l'habitatge. Ens
acontentem amb açò, que diguin que faran el que fa la
comunitat autònoma que fa menys per damunt de la nostra,
ja ens bastaria. Imaginin el poc que fan vostès, per tant,
creim que és indispensable mantenir aquest debat a la nostra
comunitat autònoma.

Respecte a les competències de patrimoni històric, estam
a les altres situacions totalment incongruents. Els consells
insulars tenen la competència en patrimoni històric però no
tenen la capacitat inversora. Aquesta és la realitat, és a dir,
nosaltres tramitam i feim de funcionaris del Govern de la
Comunitat Autònoma, però som incapaços de decidir quines
són les inversions prioritàries. Aquesta és la realitat, la
veritat és que ens sap greu que gent del Partit Popular que
governa a consells insulars, com a Menorca i a Eivissa,
tengui aquesta concepció, però bé, aquesta és la realitat.
Quant els socialistes governin, serà una altra història, açò ho
assegur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President. Sra. Barceló, vostè aquí fa la gran
intervenció sobre el Pla de l'habitatge, però les esmenes que
presenta són esmenes d'afectació. Ens hauria de dir que
deixaria de fer vostè amb els recursos que afectaria a les
alternatives que presenta, per tant, no faci aquesta
intervenció (...) el Govern destini recursos que té prevists a
l'habitatge a altres coses, com no es faci res en matèria
d'habitatge, perquè, evidentment, tot el pressupost que es
destina a aquest pla, a través de l'Ibavi, va en benefici
d'aquestes actuacions. Vostès, amb les esmenes d'afectació
que presenten, no ens diuen que deixarien de fer i quins
perjudicis causarien amb les afectacions que fan per
determinades propostes concretes en matèria d'habitatge.
Per tant, és un discurs que no té una base real, ajustada als
nombres, als pressupostos d'aquesta conselleria. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 6451, 6446, 6449,
6448, 6450 i 6447.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

Gràcies, el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En aquest punt del debat, s'aixeca la sessió, continuarem a
les 18,30 hores amb el subprograma 513101. Moltes gràcies.



914 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1996



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 36 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1996 915



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


