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EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Eberhard Grosske substitueix Margalida
Thomàs.

El titular de la comissió som jo, és a dir, en tot cas Margalida
Thomàs deixa de substituir Eberhard Grosske.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord?

Érem a la secció 17, subprograma 5101, Planificació i
construcció d'infraestructura de carreteres. Té presentades les
esmenes següents: Hi ha un debat conjunt de les següents
esmenes; Esmena número 6266, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, esmena 6458, del Grup Parlamentari
Socialista, i esmena 6770, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Per defensar l'esmena 6266, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El desviament de la carretera Maó-
Ciutadella al pas per Ferreries és una vella reivindicació i a la
vegada promesa electoral incomplida. Per tant, no és estrany que
els tres grups de l'oposició a Menorca s'hagin posat d'acord per
presentar aquesta esmena, no em vull atribuir ser el portaveu de
tots tres, però és simptomàtic que hi hagi acord per presentar
aquesta esmena amb la mateixa quantitat. Esperem que enguany
hi hagi més sort, més sort per als habitants de Ferreries,
bàsicament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Per defensar l'esmena 6458, del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, és una de les
qüestions que els grups de l'oposició i fins i tot el grup de
govern en el Consell Insular de Menorca dèiem que estàvem
d'acord. La situació de la variant de Ferreries és una
promesa feta no només pel darrer president de la Comunitat
Autònoma, el Sr. Matas, sinó per tots aquells que han estat
presidents d'aqeusta comunitat autònoma al llarg del darrer
any. Tothom ha vingut a fer la visita oficial pertinent,
tothom ha promès que per a 1997 hi hauria una partida
específica i, a l'hora de la realitat, aquesta no existeix. Per
tant, els grups de l'oposició, en vista que el Govern, al
marge del que han promès els dos darrers presidents
fonamentalment, que en 1997 hi hauria una partida
específica per tirar endavant un projecte com és la variant
de Ferreries, no figura en el pressupost, creim que hem de
reclamar al Govern de la Comunitat Autònoma que
compleixi una promesa que ha fet als ciutadans de Menorca
i als ciutadans de Ferreries en particular.

Per tant, aquesta és la intenció d'aquesta esmena, que
voldríem que s'aprovés, que s'aprovés perquè aquí, dins
aquesta sala hi ha gent que ha estat president d'aquesta
comunitat autònoma de les Illes Balears, gent que ha
promès que dins 1997 hi hauria una partida específica i que,
per tant, volem que aquesta persona que ha promès que hi
hauria recursos econòmics per executar aquesta proposta
dins 1997 ens digui quina quantitat està disposada a
comprometre per a aquesta obra. Amb açò ja ens
conformaríem, que així i tot apel•lam a la seriositat de qui
dóna paraula de fer, que ho compleixi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló.

Per defensar l'esmena 6770, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ja s'ha explicat, és
una esmena que prové d'un acord polític entre els grups que
l'han presentada per separat, però amb idèntic contingut, i,
en definitiva, per no allargar el debat, faig meus els
arguments emprats pels anteriors portaveus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem la presentació
d'aqeusta esmena per part dels tres grups, entenem la seva
preocupació per aquest projecte, però també els hem de dir que
tots vostès saben que aquest projecte està en aquest moment en
fase de redacció i d'estudi per part del Departament de Carreteres
i, per tant, la voluntat del Govern, manifestada en diverses
ocasions, es va traduint en fets des del moment que es fa feina en
aquest sentit, es fa feina en la determinació exacta de quin és el
projecte que més convé a la població de Ferreries i a la població
de Menorca en general.

Que hi hagi una partida específica o no, saben vostès que els
pressupostos d'aquesta conselleria contenen una partida per a
obres noves en carreteres i no hi ve especificada exactament una
quantitat per a un projecte concret, sinó que d'aquesta partida s'hi
van destinant les anualitats o les quantitats corresponents en
funció de la fase d'elaboració i de tramitació del projecte
determinat.

Per tant, he de dir que el compromís del Govern es manté,
com ja s'ha reconegut per part dels grups, nosaltres també ho
creim així, que el compromís es manté i que es durà a bon terme
també des del moment que també va per bon camí el conveni
amb el ministeri quant al finançament de les carreteres, que
també possibilitarà una major agilitat en aquest aspecte. Per tant,
nosaltres no donarem suport a aquestes esmenes d'afectació,
perquè sabem positivament que es treballa en aquesta matèria i
afectar un a matèria concreta per a l'any 1997 no seria realista,
sinó que, en funció de les actuacions i de la tramitació que es
dugui a terme d'aqeust projecte, es dotaran o es consignaran les
partides corresponents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hem d'apel•lar a la
seriositat dels grups polítics d'aquesta cambra i d'aqeust
parlament, i hem d'aoel•lar a la seva seriositat quant que es
prometen partides específiques dins 1997, que es compleixin, i
més quan les voten gent que seu avui aquí, dins aquesta
comissió, per no dir del plenari. És a dir, si es va a Ferreries i es
promet que dins 1997 hi haurà una partida específica per a un
projecte que ja va ser aprovat pel plenari de l'Ajuntament de
Ferreries, que va ser exposat per la pròpia Conselleria d'Obres
Públiques i que ara, per pressions de gent que dóna suport a
campanyes electorals del Partit Popular a Menorca, volen una
variant diferent a la pactada entre Ajuntament i el Govern, estan
pressionant perquè no s'executi aquesta variant, creim que el
Partit Popular té tota la responsabilitat de decidir què vol fer amb
açò, o dóna suport a les iniciatives ciutadanes i a promeses no
electorals ni tan sols, a promeses fetes als ciutadans de Menorca,
que hi hagi una partida específica per iniciar aquest projecte dins
1997 o bé dóna suport a la gent que evidentment dóna suport a
les campanyes electorals del Partit Popular, que no volen el nou
traçat.

Per tant, defineixin què vol el Partit Popular, i amb la
seva actuació ho sabrem, però ens agradaria que no es fiïn
del finançament de Madrid ni de cap altra història, sinó que
votin o no votin aquesta esmena. Açò lligarà quines són les
vertaderes voluntats del Partit Popular, saber què volen i
saber si acompleixen o no el que prometen. Amb açò està
dit tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Jo crec que en aquest cas el que s'ha de
fer és respectar la voluntat del poble de Ferreries, no la
voluntat d'uns pocs, d'un grup reduït, que tal vegada crida
molt i fa moltes manifestacions, però que els interessos
generals a la població de Ferreries s'han d'escoltar tots no
només els d'un determinat grup de persones que té unes
motivacions molt concretes. Per tant, i en aquest procés
s'està, procés de definició de quin és el projecte que més
convé al poble de Ferreries, en aquest procés s'hi està i s'hi
està fent feina, per tant, acusar aquí de pressions i de manca
de voluntat i d'incompliment de promeses és una fal•làcia
des del moment que s'ha demostrat amb fets i s'anirà
demostrant en el futur que aquest projecte es durà a bon
terme i amb l'acord de l'Ajuntament de Ferreries, de la
població de Ferreries en general.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aquestes esmenes
procedirem a la votació conjunta d'elles. Esmenes número
6266 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; esmena
6458 del Grup Parlamentari Socialista i esmena 6770 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:

7 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de sotmetre
a votació.

Un altre debat conjunt d'esmenes, que són les número 6267
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; 6456 del Grup
Parlamentari Socialista i 6769 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena 6267 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no sé què deu fer el Govern
cada vegada que se'n va a Menorca, perquè pareix que els promet
una carretera i llavors hi ha problemes; ens tornam trobar amb
una reivindicació en aquest cas de Ciutadella, amb una promesa
del President del Govern i no sabem si de més alts càrrecs, i la
veritat és que a veure si espavilam un poc i tallam la cinta dins
l'any que ve, au venga!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena número 6456 del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. També voldríem que el Govern,
l'Ajuntament de Ciutadella, en aquest cas del Partit Popular,
arribassin a un acord i una clarificació respecte del que volen;
nosaltres només demanam que l'obra de la via ronda nord de
Ciutadella s'executi, comenci a executar-se dins el 1997, on no
figura com a objectiu dins la memòria per part de la Conselleria
de Foment; per tant, no creim que es pugui executar si no ve un
finançament extern de Madrid suficient com per dotar projectes
extrapressupostaris, no figura al programa electoral del Partit
Popular a les darreres eleccions generals; per tant, té tots els
números perquè no s'executi. I donat que té tots els números
perquè no s'executi a més a més hi hem d'afegir que el Govern de
la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament de Ciutadella no es posen
d'acord ni tan sols amb el traçat del que ha de ser la via ronda
nord, cosa que encara preocupa més perquè retarda d'una manera
artificial, creim, per part del Govern que s'executi aquesta obra.
Per tant, hem de demanar que dues administracions del Partit
Popular, del mateix partit, s'asseguin, arribin a acords i plantegin
una actuació dins el 1997 perquè aquesta obra es pugui executar,
res més, és una qüestió que va lligada al propi programa electoral
del Partit Popular i que veim que el Partit Popular en si no és
capaç de complir amb els programes electorals que planteja; però
bé, d'entrada hem de fer i des del Partit Socialista feim l'esforç de
suport perquè el Partit Popular compleixi el que promet. Vull dir,
per tant, crec que el Partit Popular ens hauria d'agrair als grups
de l'oposició que ens preocupem del compliment del seu
programa electoral, així ho feim, però el Partit Popular ha de fer
alguna cosa de la seva part i, com a mínim, és posar-se d'acord
Ajuntament de Ciutadella i Govern de la Comunitat Autònoma
i iniciar ja d'una vegada per totes aquesta obra promesa i
necessària per a Ciutadella. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6769 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Per les mateixes raons em torn remetre
a les intervencions dels anteriors portaveus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Ens trobam també amb
aquestes tres esmenes davant un projecte respecte del qual
s'ha xerrat molt i respecte del qual també en reiterades
ocasions s'ha manifestat la voluntat de dur-lo endavant i, de
fet, també com en el cas de la variant de Ferreries, tal
vegada amb una situació administrativa o de tràmit diferent,
s'està fent feina des del Departament de Carreteres, en
aquest sentit.

No s'està d'acord amb el traçat, crec que açò no és cert,
hi pot haver hagut alguns petits detalls sobre el traçat però
estan absolutament solucionats per part de les dues
administracions afectades. I per altra banda també negar un
poc l'afirmació que ha fet el Grup Socialista quant que
aquest projecte estigui condicionat al finançament per part
del conveni de carreteres amb el ministeri, no és així, no és
així perquè amb tota seguretat durant l'any 1997 ja es faran
les primeres inversions, ja s'iniciaran les obres d'aquest
projecte i si no ens podem remetre al final de l'exercici on
podrem comprovar aquest fet. I aquesta és la previsió que
feim i aquest és el compromís de la conselleria, que de la
partida general que té per a diferents projectes, tot i que no
vengui especificat en concret dins la memòria
pressupostària, destinarà la part corresponent a la primera
anualitat, a les primeres feines corresponents a les obres
d'aquesta ronda nord de Ciutadella. Així estam segurs que
succeirà i, per tant, no donarem suport a aquestes tres
esmenes que pretenen afectar una quantitat de 500 milions,
la qual cosa resultaria inviable perquè, evidentment, obra
per valor de 500 milions de pessetes segurament durant
l'any 1997 no es podrà executar, per tant, no és prudent, no
és convenient afectar 500 milions de pessetes per a aquest
projecte perquè, com he dit abans, tenim la plena seguretat
que s'iniciaran les obres amb la quantia que permeti el
procés de tramitació del projecte durant l'any 1997. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem a la votació
conjunta de les esmenes que acabam de debatre i que són les
següents: número 6267 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, número 6456 del Grup Parlamentari Socialista i 6769 del
Grup Parlamentari 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, per tant, rebutjades les esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Esmena número 6820 del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula per a la seva defensa la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de substitució,
la quantia és important, quasi 600 milions de pessetes i es
tractaria, l'esmena és d'Els Verds, i significaria la supressió de la
partida del tercer carril de l'autopista de Llevant, amb 361
milions, i del segon cinturó de Palma amb 233, per tal de no
incrementar la utilització dels cotxes privats i a la vegada
incrementar la partida d'inversions real en sanejament d'aigües
i depuració terciària.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Lamentam no poder accedir o aprovar
aquesta esmena, és absolutament impossible donar-li suport
des del moment que les consignacions o les previsions que
pretenen donar de baixa amb aquesta esmena són obres, són
actuacions que estan en plena execució algunes d'elles, una
altra està a punt de ser contractada i, per tant, és impossible
donar de baixa aquests 594 milions d'aquesta partida perquè
estan compromesos i estan en execució. Per altra banda, la
intencionalitat de l'esmena o la motivació de fons de
dissuadir les persones per a la utilització del cotxe privat ens
sembla un poc exagerada i en aquest sentit tal vegada
podríem suprimir totes les inversions en carreteres i, tal
vegada, desincentivaríem la utilització de cotxe privat, però
crec que açò no és raonable a una comunitat com la nostra
i per tant no podem donar suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies per l'explicació; a mi no em necessita convèncer
perquè estic molt convençuda del que m'ha dit, però la meva
obligació, com a portaveu del Grup Mixt, era defensar la
proposta del company del grup d'Els Verds. Moltíssimes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I acabat el debat, passarem a la
votació de l'esmena 6820 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 6820 del Grup
Parlamentari Mixt.

Passam a debatre dues esmenes del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, l'esmena 6812 i 6768.
Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Són dues esmenes
d'afectació, la segona, la 6768 de fet és simplement la inclusió
dins els objectius del programa de la il•luminació i l'acabament
del creuer de la variant d'Alaior de la carretera Maó-Ciutadella,
per tant una obra de millora d'una variant d'una carretera
particularment important de l'illa de Menorca.

I la primera de les esmenes, la 6812, és també d'afectació
però ja amb una quantitat concreta, que són 200 milions de
pessetes per a la construcció de carrils bici a la nostra comunitat
autònoma, objectiu que nosaltres pensam que és clarament a
potenciar i perfectament, per tant, incorporable en forma
d'aquesta esmena d'afectació al programa de què es tracta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que votarem en contra de les dues
esmenes. En el primer cas, la 6812, perquè creim que afectar en
aquests moments 200 milions de pessetes per a la construcció de
carrils-bici tal vegada no respon a les necessitats reals, en
qualsevol cas, als projectes de carreteres que es fan des de la
conselleria en cada cas s'estudia, com dic, l'oportunitat o la
conveniència de fer una actuació d'aquest tipus, de fer una
actuació de construcció d'un carril-bici i, per tant, en aquest
sentit s'actua, i quan es creu convenient i necessari doncs es duen
a terme aquest tipus d'obres.

I per altra banda, la 6768, és una petita esmena d'afectació
que fa referència a la il•luminació i l'acabament de creuers a la
variant d'Alaior de la carretera Maó-Ciutadella, que és un
projecte que està en redacció a la conselleria i que s'anirà
executant a mesura que es vagi concretant aquest projecte que,
com dic, s'està redactant per part de la conselleria, per tant,
tampoc no és necessari en aquests moments afectar una partida
determinada a aquest projecte que s'està realitzant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, procedirem a la votació
de les esmenes 6812 i 6768 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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.

I passam al debat de les esmenes números 6337 i 6339,
ambdues del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la
paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

La número 6337 és una petita esmena sense importància
que proposa transferir el servei de carreteres, de 4.700
milions, als consells insulars. La justificació és la necessitat
d'unificar competències en tota la xarxa de carreteres, ja que
n'hi ha unes que són dels consells, altres de l'Administració
de la Comunitat Autònoma i això si hi afegim alguns
camins o carreteres comarcals de titularitat municipal fa que
ens trobem amb un entramat realment complex. Jo crec que
per a l'administració única és raonable aquesta esmena i no
dubtam que serà aprovada qualque dia.

Quant a la segona, proposa afectar una partida de 500
milions de pessetes a la construcció de carrils de bicicletes
dins carreteres de nova construcció. Aquest és un esport o,
si volen, un oci de cada vegada amb més practicants a
Mallorca, principalment, no només de residents sinó també
de turistes, i aquesta seria una bona inversió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. L'esmena 6337, de
transferències de totes les inversions en carreteres, de tot el
servei de carreteres, als consells insulars ja és clàssica
també en aquest debat pressupostari, i nosaltres, amb els
mateixos arguments que fins ara hem vengut emprant,
perquè hi ha raons que aconsellen que en aquests moments
es mantengui la competència tal com està, continuarem
votant en contra d'aquesta proposta a través d'aquesta
esmena.

I quant als carrils-bici en carreteres de nova construcció,
amb els mateixos arguments que no reproduiré, també li
anuncio el vot contrari, ja dic, en el mateix sentit que han
defensat amb una anterior esmena també, presentada a
aquesta secció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, números
6337 i 6339.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam ara al debat d'una sèrie d'esmenes, tot un conjunt
d'esmenes, del Grup Parlamentari Socialista i que són les
esmenes 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6453, 6461,
6454, 6455, 6457, 6459 i 6460. Sra. Barceló té vostè la paraula
per a la defensa d'aquest conjunt d'esmenes.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. D'entrada hi ha tota una sèrie
d'esmenes que són afectacions perquè creim que són obres
urgents per tal de millorar d'una manera ràpida tot el que és la
seguretat vial o promeses fetes pel Govern de la Comunitat
Autònoma de millorament del trànsit i millorament, per tant, de
les nostres infraestructures. Per tant, hem de reclamar dins aquest
capítol l'ampliació de la rotonda d'entrada a Llucmajor per la
carretera de s'Arenal; la variant de Son Servera de la carretera de
Manacor a la carretera de Capdepera; la rotonda d'entrada a sa
Colònia de Sant Jordi per Ses Salines; vial de circumval•lació del
Port de Pollença; millorar i ampliar la carretera de Santa
Margalida a Llubí-Inca; l'enllaç de l'autovia central amb la
carretera de Lloseta; la solució del trànsit rodat a l'accés del casc
urbà de Santa Eulàlia i altres qüestions més genèriques, però no
per açò manco importants, com són els accessos a les platges per
expropiacions, com a única sortida per tal de garantir el dret que
tenen els ciutadans d'accés gratuït a la costa, a les platges de les
nostres illes, el pagament per deute de les expropiacions; és a dir,
acabar d'una vegada per totes a fer net i net respecte del deute
que té el Govern de la nostra comunitat respecte als expropiats;
augmentar el nivell d'activitat del Govern de la Comunitat
Autònoma respecte als carrils de bicicletes. I altres dues
actuacions de ronda de Maó, el seu acabament; el segon tram de
la carretera de Maó-Es Fornells com actuacions puntuals; però
com actuacions genèriques dues d'importants: un pla d'actuacions
de correcció dels punts negres de les carreteres de les nostres
illes, punts negres que estan avalats tant per informes de tràfec
com per informes lligats al Pla de carreteres o a l'informe del Pla
de carreteres que es va exposar al públic, que establia tota una
sèrie de punts negres a les nostres carreteres i que implica una
sèrie d'actuacions per part del Govern de la Comunitat
Autònoma. I a més, el Govern de la Comunitat Autònoma ha dit
a través dels mitjans de comunicació a causa del gran alt nombre
d'accidentalitat que hi ha hagut el darrer any a les nostres
carreteres, ha anat confirmant el Conseller de Foment que tenia
projectes per donar solució a aquests punts negres, però que no
tenia pressupost. Per tant, creim que la seguretat dels ciutadans
de les nostres illes és una qüestió prioritària i, per tant, prioritari
és tirar endavant aquest pla d'actuació per corregir els punts
negres de les nostres carreteres.

I igual que un projecte, que és nou, que creim que val la
pena que la nostra comunitat sigui pionera a nivell de l'Estat
d'altres comunitats que volen avançar en aquests programes
i que així ho han anunciat a través dels mitjans de
comunicació, que són les auditories vials. És a dir que
després de fer un projecte, el Govern de la Comunitat
Autònoma posi aquest projecte a disposició de fer-li una
auditoria de seguretat vial, és a dir que el projecte revisi des
d'amplàries d'autovies, senyalització horitzontal i vertical,
asfalt, complementaris; és a dir que tot el projecte sigui
revisat per una empresa exterior a la pròpia empresa que ha
fet el projecte, és a dir, de la Conselleria d'Obres Públiques,
i que es faci aquesta auditoria vial que l'únic que persegueix
és augmentar el grau de seguretat vial de tots els projectes
de carreteres que faci la Comunitat Autònoma, a més a més
amb un avantatge afegit, que és d'evitar tot el que són les
addicionals dels projectes de carreteres que en aquest
moment es fan. Veim que la Comunitat Autònoma paga fins
i tot números tan absurds com addicional número 13,
addicional número 15, de projectes de carreteres que
evidentment si s'hagués fet una auditoria d'aquest projecte,
segurament s'haguessin pogut solucionar i no hagués estat
necessari fer modificacions de projecte, doblers extra que
d'alguna manera paga la Comunitat Autònoma per executar
projectes que si es revisessin d'una vegada per totes abans
de posar-se a concurs la seva construcció, a més de
seguretat vial, guanyaríem en estalvi de recursos econòmics,
en estalvi d'addicionals que és la història de no acabar mai
i que se'n duen una quantitat importantíssima del pressupost
de carreteres de la Conselleria de Foment. Per tant, creim
que és una proposta molt assenyada i que l'únic que
persegueix és l'eficiència i el benefici de la Conselleria de
Foment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. També, com en altres debats
pressupostaris, el Grup Socialista proposa o presenta una
sèria d'esmenes d'afectació per fer constar que s'ha d'actuar
en alguns projectes concrets i molt puntuals. Jo, en aquest
sentit, i com en altres ocasions, també li he de dir que la
pràctica totalitat dels projectes a què vostè fa referència a
les seves esmenes, són actuacions, són obres que es vénen
executant o que s'està treballant en els projectes, en la
tramitació corresponent per tal que es vagin realitzant, un
poc en funció, també, de les disponibilitats en què es
compta, i en altres casos, tal vegada no són projectes
prioritaris perquè no són necessaris en aquests moments
determinades actuacions que vostès plantegen i, per tant,
com en altres ocasions votarem en contra d'aquest seguit
d'esmenes d'afectació per a projectes concrets i puntuals.
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Pel que fa referència als accessos a les platges, nosaltres hem
manifestat també en diversos àmbits que creim que, per garantir
l'accés a les platges, a la zona pública, hi ha altres mecanismes
més respectuosos tal vegada amb la propietat privada que no les
expropiacions, i atesa també la consignació pressupostària de què
disposa la conselleria, no accediríem tampoc a aquesta esmena.

Per altra banda, el deute per expropiacions, evidentment es va
avançant en la liquidació d'aquest deute per expropiacions, hi ha
les previsions corresponents dins els pressuposts de la secció, i
també no creim convenient afegir-hi ara aquesta quantitat de 500
milions, perquè es va liquidant amb el ritme que imposen les
disponibilitats pressupostàries.

Respecte dels carrils de bicicletes, i en el mateix sentit que les
esmenes presentades pels grups PSM i Esquerra Unida, ja dir que
als projectes en què es creu convenient i necessari incloure un
carril de bicicleta del projecte de carreteres que es plantegen i
que s'executen, així es fa, i hi ha la previsió pressupostària
corresponent, també creim que afectar ara 100 milions a priori,
sense avaluar realment les necessitats en cada cas, tampoc no és
convenient i, per tant, tampoc no li donaríem suport.

Respecte de l'esmena que fas referència a punts negres, ja es
preveuen actuacions de millora i de correcció d'aquests punts a
la xarxa de carreteres de la Comunitat Autònoma dins el
subprograma pressupostari de conservació i manteniment de la
xarxa de carreteres, evidentment les inversions que s'hi fan són
en bona part per a millora d'aquests punts negres.

I finalment respecte de les auditories vials en aquests
moments consideram que no és una prioritat entre altres coses
perquè existeixen mecanismes suficients per avaluar i per
quantificar quines són les mancances que es van produint als
projectes de carreteres, i ja dic, creim que en aquests moments no
és una prioritat establir una dotació pressupostària per fer que les
auditories vials, sense negar o sense perjudici que en el futur sí
que es pugui avançar en aquest sentit, però ara mateix no és una
prioritat del Govern actuar en aquesta matèria. Per tant, i atesa la
motivació que he donat a totes les esmenes, votarem en contra de
cadascuna d'aquestes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Entenem que, per exemple, el
tema de les auditories vials no sigui una prioritat del Govern
de la Comunitat Autònoma, açò ho entenem, però el que no
entenem ni acceptam de cap de les maneres és que el
Govern disposi de mecanismes suficients per evitar la
correcció dels projectes que fa en carreteres, perquè la
realitat ens demostra amb les addicionals que es fan a cada
projecte que vertaderament el Govern de la Comunitat
Autònoma no controla els projectes de carreteres que es fan.
I aquesta és una realitat constatable, que no sigui prioritari
del Govern controlar-ho?, em sembla molt bé, però que el
Govern disposi de mecanismes suficients per controlar-ho,
açò encara està perquè el Govern ens ho demostri. El dia
que el Govern ens ho demostri, retirarem aquesta esmena,
d'entrada que ens ho demostri.

Altres qüestions, qüestions com els accessos a les
platges existeixen altres mecanismes, però bé, els altres
mecanismes que existeixen, existeixen dins un calaix, però
no s'acaben de posar en marxa mai com perquè funcionin,
ni aquí, ni a Menorca, ni a Mallorca, ni a altres bandes, al
contrari. Veim a través dels mitjans de comunicació que a
totes les illes, fins i tot Mallorca, cada vegada més els
accessos que sempre havien estat públics dins la muntanya
o per accedir a la costa, cada vegada trobam més senyals de
prohibició al pas i el Govern de la Comunitat Autònoma
resta totalment impassible a qualsevol tipus de solució. Per
tant, potser que existeixin altres mecanismes que no siguin
l'expropiació, però també, el Govern ho té tot per demostrar,
d'entrada no ha aconseguit absolutament res i el que no
podem fer els ciutadans d'aquestes illes és esperar, esperar
i esperar fins que el Govern es decideixi a treure de la
mànega el conill que ens solucioni la vida, d'entrada no ho
ha fet.

Respecte de les expropiacions, evidentment el Govern,
i així ho hem d'entendre, té un deute amb els particulars
respecte d'expropiacions, i creim que al marge de les
disponibilitats pressupostàries, el Govern ha de complir amb
els ciutadans, més val que degui als bancs que que degui als
ciutadans. I a partir d'aquí, és per la qual cosa hem de
mantenir l'esmena que pagui als ciutadans i que degui als
bancs, si és necessari, però que faci front al deute que té
amb els ciutadans respecte de les expropiacions. Creim que
és una qüestió prioritària que du molts d'anys retardant el
seu pagament, el seu compliment, pagam interessos per no
pagar en termini i que, per tant, tant en benefici dels
ciutadans d'aquestes illes com de la gent expropiada, el
millor que pot fer el Govern de la Comunitat Autònoma és
pagar. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat, procedirem a la
votació conjunta d'una sèrie d'esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Sí, Sr. Grosske, per què em demana la paraula?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, simplement per sol•licitar una votació per separat d'un
parell d'esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè dirà.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

De la número 6480 i 6457.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Aquestes dues es poden votar conjuntament?
Votarem les esmenes 6480 i 6457 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetirem la votació. Votació de les esmenes 6480 i 6457 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. Ara procedirem a
la votació de les esmenes, també del Grup Parlamentari
Socialista, números 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6481, 6453,
6461, 6454, 6455, 6459 i 6460.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 5132, conservació i explotació de la xarxa
de carreteres, s'hi han presentat una sèrie d'esmenes.
Començarem pel debat i la votació de l'esmena 6802 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena fàcil
d'explicar. Aquí a les Illes Balears tenim uns estàndards
d'inversió en manteniment de carreteres bastant per davall
dels estàndards desitjables, probablement la meitat d'allò
que seria ideal o desitjable pel quilòmetre de xarxa viària
que disposam, i no obstant això, l'esforç clarament prioritari
del Govern autònom i sostingut al llarg dels anys va
encaminat a la creació de nou traçat i de nova xarxa.
Pensam que això és incorrecte i pensam que sobretot, entre
d'altres coses, per sensibilitat fins i tot amb el tema de la
seguretat que aquí a les Illes Balears és particularment un
problema respecte al conjunt de l'Estat, és necessari, és
important, que una part almanco d'aquest esforç que se'n va
a nou traçat, se'n vagi a reforçar el manteniment de les
nostres carreteres que bona falta els fa des del punt de vista
purament tècnic fins i tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment l'esmena és bona
d'explicar, la intenció també és bona, però l'aplicabilitat és
difícil d'assumir per al nostre grup des del moment que es
pretén detreure 300 milions de pessetes de la partida
destinada al pagament de les expropiacions i augmentar
aquesta quantitat amb la partida de conservació i
manteniment de les carreteres. Ja dic, nosaltres, per la
improcedència o la inviabilitat de la baixa, donat el Govern
té uns compromisos en matèria d'expropiacions que s'han
d'atendre, no podem donar suport a aquesta esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, una petita rèplica en el sentit que...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Grosske, vostè demani la paraula i jo li
concediré, per al bon ordre del debat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, idò li deman la paraula Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, té la paraula, Sr. Grosske, per replicar.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Havia considerat que la m'havia
concedit, no ha estat un desig de botar-me les atribucions de la
presidència. Idò, simplement explicar que aquesta baixa es
produeix a una partida d'expropiacions que va bàsicament
destinada a fer front a noves obligacions per part de la Comunitat
Autònoma en matèria expropiatòria en funció dels nous traçats,
no tant a atendre obligacions contretes en anys anteriors per a
l'ampliació del traçat duit a terme anteriorment lògicament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, procedirem a la votació
de l'esmena 6802 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor; 9 en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6802 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears.

A continuació passarem a debatre conjuntament les dues
esmenes següents del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
números 6338 i 6340. Sr. Sampol té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Si, Sr. President. Ja estan defensades, una és la segona
partida que fa referència al servei de carreteres, la
transferència als consells insulars; i la construcció de carrils
de bicicleta, en aquest cas no a noves carreteres, sinó a
carreteres ja existents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, en aquest cas, Sr. President, les dues esmenes ja han
estat debatudes en una altra ocasió, en ocasió que han estat
presentades per altres grups i, per tant, don per reproduïts
els arguments que he emprat fa un moment i, per tant,
mantenim el nostre vot contrari a totes dues.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I procedirem a la votació de les
esmenes 6338 i 6340 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 sotmetre a votació.

Passam ara a les esmenes que es debatran i votaran
conjuntament números 6482, 6483, 6452, 6484, 6485 i
6474, totes 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. Es tracta d'algunes qüestions que creim
que són prioritàries quant a inversions per al manteniment de la
xarxa viària i algunes altres més genèriques. D'entrada creim que
és necessari, com a mínim, deixar constància de la necessitat de
condicionament del camí vell de Sa Mola per a carrils de
bicicletes, la reparació asfàltica de la carretera de Sa Savina a la
Mola de Formentera; i altres qüestions, com donar solució a la
problemàtica plantejada per al segon cinturó de la ronda
d'Eivissa al barri de Ca'n Escandell, l'enllumenat de la ronda
d'Eivissa, la via de circumval•lació a Ca'n Picafort carretera
Alcúdia-Artà, mesures de seguretat i una altra, més particular i
crec que molt important, que és la rehabilitació del Camí de
Cavalls. El Camí de Cavalls de Menorca que un estudi jurídic va
deixar molt clar que era un trànsit públic, que hi havia dret públic
a pas i que el Consell Insular de Menorca, en un primer moment,
havia determinat que fins i tot aniria als tribunals defensant als
ciutadans d'aquest dret de pas, però evidentment la gent del
consell insular es va fer enrera, no es va atrevir anar a tribunals
i no vol defensar el dret dels ciutadans. Per tant, com a mínim, si
no volen defensar el dret de lliure pas dels ciutadans, que els
estudis jurídics fets, pagats pel propi consell insular, avalen, com
a mínim, que el mantenguin; i, per tant, nosaltres estam disposats
a donar suport al consell insular, al Govern de la Comunitat
Autònoma que ajudi a aquesta institució a mantenir el Camí de
Cavalls que creim que és un patrimoni de tots els menorquins, de
tota la gent que ens visita i que per tant és important més que mai
avançar en la seva rehabilitació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. També es tracta en aquest cas
de diverses esmenes d'afectació per a projectes i per a actuacions
concretes que no em referiré absolutament a totes, però sí que en
alguns casos faré un esment concret, en qualsevol cas són
projectes que la majoria dels casos estan en estudi o s'estan
executant.

Pel que fa a l'esmena que proposa afectar una quantitat per al
condicionament del camí vell de Sa Mola per a carril de
bicicletes, dir-li que el camí vell de Sa Mola no es troba dins el
que és la xarxa viària de la Comunitat Autònoma i, per tant, no
és oportú sol•licitar al Govern que intervengui en aquest cas. 

Altres projectes concrets, com és el relatiu a l'esmena 6483,
de reparació asfàltica de la carretera de la Savina a la Mola a
Formentera, de fet s'estan duent a terme per part de la conselleria
diverses obres de reparació i millora dels paviments a les
carreteres de Formentera i s'executaran també en exercicis
successius. En definitiva, que es tracta d'afectacions a projectes
concrets que en molts casos es realitzen.

Pel que fa a la rehabilitació del Camí de Cavalls a
Menorca, creim que és una esmena tal vegada que està mal
ubicada perquè tampoc el Camí de Cavalls, evidentment, no
forma part de la xarxa de carreteres d'aquesta Comunitat
Autònoma, per tant, des del programa, des d'aquesta secció
difícilment es pot actuar en aquest sentit. En qualsevol cas,
com vostè, a més, amb un projecte concret que és el projecte
o el pla per al desenvolupament del turisme cultural a l'illa
de Menorca nosaltres tenim inclòs actuacions a diversos
trams del Camí de Cavalls per fer-los accessibles, per
rehabilitar-los per a ús de tots els ciutadans i de tots els
visitants, i amb aquest pla, amb aquest projecte de
desenvolupament del turisme cultural a Menorca sí que hi
participarà el Govern balear a través d'altres conselleries
que no són la Conselleria, en concret, de Foment, i així es
manifestarà en el futur, donat que existeix un conveni de
col•laboració en aquest sentit entre els diversos ministeris,
entre el Govern balear, entre els ajuntaments de Menorca i
amb la participació també del Consell Insular de Menorca.

Per tant, per tots aquests motius, nosaltres tampoc no
donarem suport a aquestes esmenes que presenta el Grup
Socialista. Gràcies, Sr. President.

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. Tan sols per assenyalar que en el
projecte de turisme cultural, si jo record, hi ha un conveni
signat entre totes les administracions, ministeri, consell
insular, ajuntaments, Govern de la Comunitat Autònoma,
però curiosament el Govern de la Comunitat Autònoma no
aporta un duro, ni un duro; aporta assistències tècniques o
assessoraments, però econòmicament, comptablement ens
digui quina és l'aportació del Govern de la Comunitat
Autònoma, ni un duro del conveni signat, ni un,
absolutament ni un. Per tant, creim que és important que el
Govern de la Comunitat Autònoma participi en aquest
programa; i si evidentment vostè ens diu, miri, tal
conselleria participarà amb tants milions de pessetes ens
semblarà molt bé, però en tot cas ens agradaria que es
clarificàs perquè al conveni signat no hi figuren partides
econòmiques específiques, comptables que no fossin
assistències tècniques.

El Camí de Cavalls és important que es rehabiliti i si és
per problemes de competència, hem de recordar al
conseller, portaveu del Grup Popular en aquest moment, que
tot el pla de carreteres, perquè no està aprovat, va tenir una
exposició al públic, segurament n'hi haurà una altra, però tot
el tema de competències està per plantejar-se, no hi ha res
definitiu. I que per tant tot es negociable i per tant totes les
negociacions són possibles respecte a les titularitats de les
carreteres. I el que hem de fer els responsables de consells
insulars és tenir clars quins són els criteris a l'hora de
negociar de qui són les titularitats de les carreteres, i
nosaltres, des del Grup Socialista, creim que un dels criteris
a tenir en compte és que tot el que són carreteres que
lliguem amb nuclis turístics són carreteres d'interès general,
perquè els nuclis turístics pròpiament superen el que és
l'interès d'un municipi concret i són interès de la pròpia illa,
de la pròpia comunitat, perquè el turisme és un interès de la
comunitat.
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Per tant, en tot cas, en podríem parlar molt de quins són els
criteris que cada partit defensa respecte a la titularitat de les
carreteres, però, en tot cas, açò és una qüestió a debatre, no hi ha
res tancat i mentre no hi hagi res tancat, evidentment els partits
polítics hem de tenir marge de llibertat com per proposar les
aportacions que creguem necessàries. I si el Govern es decideix
a tancar aquest debat que d'una vegada per totes es decideixi a
presentar el pla de carreteres, que ha de solucionar els problemes
de titularitat, ho ha de fer, el que passa és que no ho fa; i què fa
que esperam el pla de carreteres? Què fa que havia de complir el
Govern de la Comunitat Autònoma el compromís de dur el pla
de carreteres aprovat? El que passa que en aquesta Comunitat
Autònoma el Govern de la Comunitat Autònoma no acompleix
en absolut cap de les promeses que fa, tot és esperar, i així estam.
Per favor, açò no ho atribueixi a problemes de l'oposició que no
sàpiga quines són les competències de cadascú, sinó que és
responsabilitat del Govern de la Comunitat Autònoma que encara
no ha estat capaç d'arribar a acords amb les diferents institucions
municipals i insulars com per clarificar d'una vegada per totes
quines són les responsabilitats en matèria de titularitat de
carreteres o prioritats d'inversió. I mentre açò no es resolgui, any
rera any en aquest capítol hi haurà un munt d'esmenes puntuals,
més genèriques, de titularitat, que es fan perquè el Govern no
resol; i per tant com a mínim assumeixin la responsabilitat que
tenen de no resoldre i que es puguin fer automàticament
qualsevol tipus d'alternatives o de propostes que haurien de
raonar no fer-ho, perquè vostès, en definitiva, són incapaços de
dur una proposta clara, coherent, a executar amb plans
plurianuals si volen, però sí enmarcades dins el que és un pla de
carreteres que no són capaços de dur a terme o, com a mínim, no
han estat capaços fins ara d'aprovar-lo definitivament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Per dir-li que jo no hi entenc
molt, però difícilment crec que podem considerar el Camí de
Cavalls com una carretera; és un bé d'interès cultural que en
aquest sentit també s'ha de protegir, s'hi ha d'actuar però no amb
els criteris de considerar-ho una carretera, a efectes de titularitat
es podrà discutir en el seu moment, però crec que el sentit comú
ens diu que açò no es pot considerar una carretera.

Pel que fa al conveni per al desenvolupament del turisme
cultural a l'illa de Menorca, com dic està signat per diverses
administracions, per ministeris, pel Govern balear i en
aquest moment es troba en fase de definició de quin és el
pla d'actuacions. Dins el marc d'aquest conveni la primera
actuació que vam escometre des del consell, juntament amb
l'Institut de Turisme d'Espanya, va ser definir i diagnosticar
quines eren les necessitats o quines eren les potencialitats a
Menorca per desenvolupar aquest pla; i per tant
properament es convocarà la comissió de seguiment
d'aquest conveni i es fixaran les aportacions, les actuacions
en el temps que s'han de dur a terme i serà en aquest
moment on es fixaran les col•laboracions econòmiques i de
tot tipus, que també tenen el seu valor, les assistències
tècniques i altres fórmules de col•laboració, com dic es
fixarà en aquest moment properament les diferents
obligacions que assumeixen les diverses administracions.
Per tant, és prematur i és arriscat dir des d'aquí que el
Govern no ha compromès ni té cap intenció de col•laborar
en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, procedirem a la
votació de les esmenes 6482, 6483; sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, volia demanar votació separada de la 6474.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Procedirem a la votació conjunta de les
esmenes següents: 6482, 6483, 6452, 6484 i 6485.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. A continuació,
passarem a la votació de l'esmena 6474, també del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6474 del Grup Parlamentari
Socialista.

Al subprograma 513301, ordenació i inspecció del transport,
es mantenen les esmenes següents: 6821 del Grup Parlamentari
Mixt. Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació de
20 milions de pessetes per tal de realitzar una campanya per
fomentar la utilització del tren a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. Dir en aquest sentit i en relació amb
aquesta esmena que actualment Serveis Ferroviaris de Mallorca
té compromesos tots els seus recursos financers amb la millora
de la línia Palma-Inca, tal com ve especificat en el pressupost de
l'any 1997. En qualsevol cas entenem el nostre grup que la millor
forma de fomentar la utilització d'aquest mitjà de transport és
oferir, i en aquest sentit s'està actuant, un servei basat en la
qualitat, la rapidesa, la seguretat, la neteja de les instal•lacions i
que les instal•lacions estiguin en les millors condicions, tot i que
no es descartable per a anys successius fer algun tipus de
campanya en aquest sentit, avui no és una prioritat atesos els
compromisos que té assumits Serveis Ferroviaris de Mallorca,
com he dit abans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6821
del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6821 del Grup Parlamentari
Mixt.

Passam al debat de l'esmena 6810 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears. Per a la seva defensa té
la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Els 300 milions que
m'han quedat de l'anterior esmena, atès que ha estat
rebutjada, de la partida d'expropiacions, miraculosament
tornen aparèixer aquí en forma de transferència a Servei
Ferroviari de Mallorca per al desenvolupament de noves
línies, des de la seguretat i el convenciment que és una
partida absolutament insuficient i que pràcticament no aniria
massa més enllà de planificar, d'una manera ordenada,
planificar amb ànim executiu el que seria el
desenvolupament i posar les bases en definitiva d'un
desenvolupament real del ferrocarril com a mitjà de
transport al que seria, en termes urbanístics, una petita àrea
metropolitana, que és amb el que s'està convertint l'illa de
Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Pel que respecte a la baixa i vostè
mateix ha dit que hem rebutjat l'anterior esmena per aquest
motiu, doncs aquesta també, pel que fa a la baixa, la
rebutjaríem; però no només per açò, sinó perquè creim que
plantejar una transferència de 300 milions en aquests
moments amb aquesta finalitat no és realista, no és ajustat
al que són les prioritats que avui en dia té Serveis
Ferroviaris de Mallorca que, com he dit abans, té
compromesos els seus recursos amb la millora de la línia
Palma-Inca. Tot i amb açò sí que es preveu en el pressupost
de l'any 1997 una partida de 15 milions destinada a realitzar
estudis, a analitzar quines són les circumstàncies i quins són
els factors que puguin fer viable l'obertura de nous projectes
de línies ferroviàries. Per tant, nosaltres en aquest moment
no podem donar suport a aquesta esmena tant per la baixa
com pels motius que he dit d'afectació i de destinar aquesta
quantitat tan important al motiu que presenta l'esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació de l'esmena
6810 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam al debat de les esmenes 6335 i 6336 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr.
Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, com és habitual ja en aquest
parlament ho continuam intentant, de tots és sabut que el nostre
grup defensa el ferrocarril dins les illes o dins l'illa de Mallorca
en concret, aleshores aquí vendria els nous traçats ferroviaris,
aportam una partida important, almanco per començar aquests
nous traçats que serien 600 milions de pessetes.

I quant a la segona esmena, de tots també és sabut, basta fer
una volta per molts de pobles i veurem com ens trobam a la
majoria de pobles que les estacions cauen. Aleshores, en aquest
sentit el que voldríem és rehabilitació d'estacions de tren, per tant
hi aportam una petita quantitat que seria de 50 milions de
pessetes perquè crec que molts pobles estarien interessats,
almanco per conservar aquestes estacions, i el que necessiten és
una ajuda per fer-ho. Aleshores mantendríem aquestes esmenes
en el sentit de continuar amb aquest debat que tenim
contiguament dins aquest parlament i que fins ara poc cas ens
han fet.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup PSM proposa amb aquestes
dues esmenes donar de baixa per import de 650 milions de
pessetes a totes les seccions, al subconcepte 64000, la qual cosa
no pot ser assumida per aquest grup sense que s'afectassin moltes
de les previsions pressupostàries, moltes de les previsions
d'activitats que fa el Govern a les diferents seccions del
pressupost; per tant, pel motiu aquest que la baixa no pot ser
assumida, no és viable, no donarem suport a aquestes dues
esmenes.

Per altra banda, també pel que fa a nous traçats, ja he dit
quins eren els compromisos financers de Serveis Ferroviaris
de Mallorca que no permetien en aquest moment iniciar
actuacions en aquest sentit, sinó destinar una partida a fer
els estudis i analitzar la possibilitat d'aquest fet, d'obertura
de nous traçats. I pel que fa a la rehabilitació d'estacions de
tren, també s'actua en aquest sentit dins el que són les
possibilitats també es duen a terme rehabilitacions d'edificis,
per exemple, les estacions de la línia Palma-Inca amb unes
obres que estan en execució i també s'estudia amb els
ajuntaments, es fan gestions perquè determinades estacions
de ferrocarril tenguin un ús social i es puguin, d'acord amb
els ajuntaments, rehabilitar en aquest sentit.

Per tant, pel que he dit al principi de la baixa i per la
resta d'arguments que he exposat no donarem suport a
aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació conjunta de
les esmenes 6335 i 6336 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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 sotmetre a votació.

Procedim al debat de les esmenes 6634 i 6627 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa té la paraula
la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo pregaria ja al Partit Popular
que ni tan sols contesti, ja ha dit que no, que ni ampliació de
noves línies, ni ampliació de res, que ja ho fan tot i que els
sembla tot molt bé i que per tant ens estalviarem temps. I el
que demanam, com era l'estudi de la implantació d'una línia
de ferrocarril fins a la Universitat o l'increment de línies (...)
fins arribar a l'Hospital de Manacor, evidentment açò ho fan
o no ho pensen fer. I per tant ja deixem-ho anar i així i tot
que consti la sol•licitud del Grup Socialista. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Nosaltres ens reservam tot el debat
d'aquestes dues esmenes per al plenari i, per tant, en aquest
moment votarem en contra i posteriorment en el plenari
argumentarem el nostre vot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació conjunta de les
esmenes 6634 i 6627, les dues del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Amb aquesta votació
hem acabat les votacions de les esmenes a la secció 17 i farem un
descans d'un quart d'hora. Recomençarem la secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum, a les vuit d'aquest vespre.
***

Recomença la sessió i entram en el debat de les esmenes
presentades a la secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum. A la
totalitat de la secció s'hi han presentat les esmenes 6657 del Grup
Parlamentari Socialista i 6815 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per defensar l'esmena 6657 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament serà una esmena que
tendrà un contingut polític a debatre en el plenari, però que, en
tot cas, deixar constància de la inadequació a les realitats
sanitàries de les illes dels pressuposts que presenta el Govern.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6815 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En la mateixa línia que
consider que un debat a la totalitat d'una secció d'una
empresa pública el marc més idoni és el plenari del
Parlament i aquest debat avui ara aquí seria una repetició
probablement devaluada d'aquest debat futur i, per tant, ens
remetem a la seva defensa concreta en el plenari del
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per anunciar que votarem en
contra d'aquestes dues esmenes i coincidir també amb els
altres portaveus que ens reservam el debat per al plenari
d'aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació conjunta de
les esmenes a la totalitat de la secció 18 números 6657 del
Grup Parlamentari Socialista i 6815 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 314101, promoció i ajuts socials, s'hi ha
presentat l'esmena 6649 del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta quantitat surt
de plantejar que el Govern de la Comunitat Autònoma
aporti la mateixa quantitat que aporta el Govern de la
Comunitat Autònoma al Pla de prestacions socials bàsiques
i, per tant, les dues administracions aportin el 50%
cadascuna i arribi el suficient finançament per als serveis
bàsics de serveis socials als ajuntaments. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, solament dir que les
competències en matèria d'acció social, a partir de l'Ordre que va
fer el President de la Comunitat Autònoma amb data 18 de juny
de l'any 1996 correspon, concretament, a la Conselleria de
Presidència la gestora d'aquest programa, el programa 3141, de
promoció i ajudes socials, per la qual cosa creim que no quadra
dins aquesta conselleria, per tant, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a la votació de l'esmena... Vol intervenir? Sra.
Barceló, té vostè la paraula amb el torn de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Em veig obligada a intervenir perquè
no posam en qüestió de qui són les competències, però sí posam
a informació del conseller que ara fa de portaveu del Partit
Popular que el reial decret que regula les ajudes a nivell de
l'Estat, les aportacions que l'Estat envia a la Comunitat
Autònoma per ajudar a les prestacions socials municipals, que
són competència municipal, estableix dins aquest reial decret
mateix que els govern autònoms hem de participar en el 50% de
l'ajuda que planteja el Govern de l'Estat; és a dir, no entram en
la competència de qui dóna el servei, que és municipal, però sí
en la responsabilitat de l'Administració autonòmica que l'Estat
marca que ha de plantejar la mateixa aportació que planteja
l'Estat per ajudar a les administracions municipals. És a dir que
per tant no posam en qüestió la competència, però sí el
compliment per part del Govern de la Comunitat Autònoma del
que són les ajudes a l'administració municipal; que, per altra
banda, a la darrera aprovació del II Pla d'igualtat de la dona el
Grup Popular va votar a favor d'augmentar les prestacions socials
perquè les dones d'alguna manera es vegin alliberades en totes
les tasques que fan referència a serveis socials i que, per tant, la
Comunitat Autònoma augmentaria les seves aportacions en tot
aquest capítol. Per tant, es tracta de donar compliment a una
proposta que el Grup Popular ja ha votat en plenari d'aquest
parlament fa molt poc temps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Jo la vull remetre altra vegada al que he dit amb
anterioritat, crec que no ens hem acabat d'entendre; crec que
és una competència del President de la Comunitat
Autònoma l'organització del Govern i el que he dit és que a
la secció 18, concretament, la Conselleria de Sanitat no és
la competent quant a la promoció i ajudes socials, sinó que
la conselleria competent és la Conselleria adjunta a la
Presidència. Per tant, estam en aquest moment debatent la
secció 18, per tant, nosaltres votam en contra d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6649 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6649 del Grup Parlamentari
Socialista.

Al subprograma 411101, direcció i serveis generals de
sanitat, s'hi han presentat les esmenes següents: 6327 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa
té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena proposa
incrementar la partida econòmica destinada als centres de
salut per tenir una xarxa més adequada, amb un bon
equipament. I a la vegada, també començar un programa
nou de creació d'unitats de psiquiatria infantil en la xarxa
d'atenció primària. És cert que la partida que hi posam no és
suficient, però començar d'una manera experimental aquest
programa creim que és ben necessari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d'acord amb la
implantació del major número possible de centres de salut a la
nostra comunitat, el Govern crec que actua en aquest sentit amb
l'anomenat Pla 10, que vostès poden tenir les seves reticències,
però hi ha un programa que en un termini de tres anys estigui
completament acabada la xarxa aquesta dels diferents centres; i
quant a l'assistència sanitària s'ha de dir que si bé el Govern és el
competent quant a la construcció d'aquests centres, és l'Insalud
l'entitat competencial quant a la prestació de l'assistència
sanitària, per la qual cosa creim que la creació d'unitats de
psiquiatria en aquesta xarxa d'atenció primària correspon a
l'Insalud, no a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6327
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6327 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

A continuació debatrem conjuntament una sèrie d'esmenes
que són les números 6635, 6493, 6633, 6636 i 6664, totes elles
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula per a la seva
defensa la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan sols tot són afectacions de
necessitats d'inversions des d'aquesta conselleria per rehabilitar
pisos per a malalts mentals crònics a Eivissa i a Formentera; per
a construcció del centre sanitari a sa Penya d'Eivissa; construcció
de centre de salut a Alcúdia; construcció d'edifici polivalent, de
tercera edat, cultura, joventut, a les Païsses de Sant Antoni o
millora de centres sanitaris a Ferreries, Sant Lluís i Fornells a
Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que en aquest moment, la
primera esmena, la 6635, votarem que no, no obstant
esperam que al llarg de la tramitació, en el ple puguem fer
alguna transacció tal vegada probable, però ens reservam en
aquest moment dir que no a aquesta esmena.

Quant a la construcció del centre sanitari de Sa Penya he
de dir que ja la conselleria, amb data 16 del 2 del 96, ja va
firmar un preacord entre la conselleria i l'ajuntament
d'Eivissa; el mateix passa amb la construcció del centre de
salut d'Alcúdia, que està firmat amb data 8 del 2 del 96; i
quant a la construcció d'un edifici polivalent de sanitat,
tercera edat o centre cultural de joventut a Ses Païsses, hem
de dir que pel que fa al municipi de Sant Antoni, n'hi ha un
dins Sant Antoni centre i un altre a Sant Rafel, tant un com
de l'altre hi ha una distància molt petita que creim que amb
el que hi ha en aquest moment és més que suficient; i quant
a la millora del centre sanitari de Ferreries, Sant Lluís i
Fornells també dir que hi ha convenis firmats de
col•laboració entre la conselleria i els ajuntaments de Sant
Lluís, Ferreries i Es Mercadal, que es varen firmar amb data
27-7-96 i 24-9-96, que d'alguna manera, a través de
l'anomenat Pla 10 ja preveuen tota aquesta sèrie
d'actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem idò a la votació conjunta de
les esmenes 6635, 6493, 6633, 6636 i 6664, totes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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.

Al subprograma 412201, atenció a centres insulars i
comarcals, s'hi ha presentat l'esmena 6630 del Grup
Parlamentari Socialista. La Sra. Barceló té la paraula per a
la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan sols és per concretar que es
tracta d'un punt d'atenció continuada a Santa Margalida.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dir que les notícies que té aquest
diputat que els parla és que en l'actualitat hi ha converses entre
la conselleria i l'Insalud per estudiar la conveniència de
modificació del Pla d'ordenació sanitària de la Caib que permeti
la conversió d'aquest centre de Santa Margalida en Pac, i que
votarem que no en aquest moment i, com he dit en una altra
esmena, ens reservam al ple per fixar la postura definitiva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Procedirem a la votació de l'esmena 6630
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6630 del Grup Parlamentari
Socialista.

Al subprograma 413101, promoció de la salut, s'hi han
presentat les esmenes 6703, 6702, 6700 i 6694 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la paraula
el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Són quatre esmenes no tan
importants des del punt de vista de la quantia que representen,
sinó des del punt de vista sobretot conceptual. En aquest sentit,
la 6703 és una esmena de potenciament i desenvolupament del
pla de lluita contra la Sida en base a transferències a entitats,
transferències a consells i a ajuntaments per tal de potenciar les
activitats tant d'entitats i associacions privades de lluita contra la
Sida com perquè aquests ajuntaments i consells puguin
desenvolupar activitats en el mateix sentit.

La 6702 és una addició de 25 milions i fa referència a
l'aplicació del Decret 53/95 sobre condicions higiènico-sanitàries
a piscines d'ús públic i també establiment d'un conveni amb els
ajuntaments per millorar la seguretat a les platges de la
Comunitat Autònoma on, malauradament, determinats usos de
les mateixes encara són causa freqüent d'accidents a les nostres
platges.

L'esmena 6700 és de 45 milions i ve a promoure i
prevenir la salut materno-infantil. I la darrera, ja presentada
l'any passat a aquesta mateixa secció, com és lògic i
programa, és posar en marxa una campanya de vacunació de
nadons contra el virus de l'hepatitis B, que és un programa,
com sabeu, no excessivament costós, són només 5 milions
de pessetes, i és un programa que s'està aplicant amb
eficàcia a altres comunitats autònomes on molt aviat es
veuran els resultats d'una, si no eradicació, com a mínim,
minva important de la morbilitat de la malaltia derivada
d'aquest virus de l'hepatitis B.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que la
intenció d'aquestes esmenes són importants perquè van
dirigides a uns objectius, crec que són primordials i
prioritaris, però que la Conselleria de Sanitat ja té previst, a
través de la Direcció General de Sanitat i a través dels
subprogrames de promoció de la salut i control sanitari, tota
una sèrie d'actuacions que creim que les quantitats que s'hi
dediquen són suficientment importants per poder dur a
terme totes aquestes activitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Grosske, té la paraula en torn de
rèplica.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo entenc que de vegades en el debat, doncs un adopta
fórmules estàndards, però una campanya de vacunació dels
nadons del virus hepatitis B o es fa o no es fa, i la veritat és
que no es fa i no hi ha recursos per fer-se. Això és la realitat
pressupostària actual, si no s'accepta aquesta esmena de 5
milions de pessetes que proposa Esquerra Unida,
simplement aquesta puntualització. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, torn de contrarèplica.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, Sr. President. La Conselleria de Sanitat sí que té
campanyes per als escolars de cinquè, de primària i que du
a terme la conselleria a través del seu programa 4131. Tal
vegada no ho fa directament als nadons, però sí que ho fa en
aquestes edats i que es creu que és més o manco l'edat
aconsellable per poder-la fer.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Acabat el debat, procedirem a la votació
conjunta de les esmenes 6703, 6702, 6700 i 6694 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Procedim al debat conjunt de les esmenes 6324 i 6326 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El diputat Sr. Sampol té
la paraula per a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

La prevenció és la millor medicina i per això proposam
aquestes dues esmenes, una genèrica, de campanya de promoció
de la salut; i una altra dirigida a la prevenció de la salut mental.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Encara que sigui repetitiu vull dir que
tant una esmena com l'altra, o millor dit, les campanyes que
d'alguna manera sol•liciten amb aquestes esmenes sí que estan
previstes dins els pressuposts d'aquesta conselleria. Una altra
cosa seria que pensassin que pogués ser la quantitat suficient o
no; nosaltres votarem en contra i estam ben segurs que la
conselleria, en cas que cregués necessari ampliar aquestes
quantitats així ho faria, i ens guardam el debat en plenari per
poder prendre una decisió definitiva respecte d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes 6324 i 6326 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat d'un conjunt d'esmenes, totes del Grup
Parlamentari Socialista i que són les números 6581, 6641,
6598, 6599, 6607, 6608, 6609, 6600, 6601, 6602, 6603,
6604, 6605 i 6606. Sra. Barceló té vostè la paraula per a la
seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són un munt d'esmenes que van
lligades moltes a afectacions per les necessitats d'inversió
que creim prioritàries. D'entrada, per tirar endavant el que
es el pla de salut de les Illes Balears, fer necessària la
realització d'una enquesta de salut a les Balears, per tant, a
partir d'aquí continuar amb l'elaboració d'un pla de salut que
respongui a la pròpia realitat de les nostres illes. I altres
programes, com són el programa de prevenció de drogues
a Mallorca, programa de prevenció de drogues a Menorca,
programa de promoció de la salut a Mallorca, programa de
promoció de la salut a Menorca, a Eivissa i a Formentera, de
prevenció de drogues a Eivissa, de tractament de drogues a
les diferents illes; observatori insular de toxicomanies,
observatori insular, per tant, de toxicomanies a les tres illes.
Són qüestions que creim necessàries per avançar tant en la
lluita contra les drogodependències com per també tenir un
bon coneixement de la nostra realitat sanitària i poder, per
tant, fer un pla de salut adient i d'acord amb la nostra
realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Quant a la primera esmena, la
realització d'una enquesta de salut a Balears, dir que
periòdicament el Ministeri de Sanitat realitza aquest tipus
d'enquestes i que les posa a l'abast del Govern balear,
concretament a la Conselleria de Sanitat, per la qual cosa
creim que seria duplicar esforços i duplicar despeses.

Per l'altra banda, quant a l'elaboració del pla de salut, dir
que tots els diputats coneixen que aquest pla de salut estava
en aquest parlament, que va ser retirat últimament amb la
intenció, supòs, de millorar-lo i d'arribar a un consens amb
tots els grups polítics d'aquest parlament, per la qual cosa
creim que el Govern ja té la voluntat d'elaborar i de dur
aquest pla de salut a aquesta cambra.
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Després, quant als programes de prevenció de drogues a les
diferents illes, dir que la Conselleria de Sanitat ja té previst
firmar amb els diferents consells insulars el corresponent conveni
per a la col•laboració en matèria de drogues.

Després, promoció de la salut a Mallorca, el mateix que havia
dit al portaveu del PSM, nosaltres entenem que dins el programa
de promoció de salut que té la conselleria doncs hi ha actuacions
dirigides en aquest sentit i partida pressupostària suficient. Igual
en el sentit de la promoció de la salut a Menorca i que la
promoció de la salut a l'illa d'Eivissa.

I quant als programes de prevenció de drogues, el mateix que
li he dit quant al referent a drogues anteriorment, que també està
prevista la firma d'aquests convenis amb els consells insulars,
amb el fi, d'una manera conjunta, poder dur a terme tota aquesta
sèrie d'actuacions.

I després ens queden tres esmenes que fan referència a
l'observatori insular de toxicomanies, un a Mallorca, un a Eivissa
i un a Menorca; bé, des del Govern i d'aquest grup parlamentari
creim que les funcions que s'haurien de desenvolupar per les
diferents illes crec que és la pròpia conselleria que les pot
coordinar i les pot realitzar d'una manera més concreta perquè té
un coneixement de tota la situació i la problemàtica que tenim en
aquests moments. Per tant, nosaltres entenem que podem
continuar en aquesta línia i, per tant, votarem que no a aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes següents, totes del Grup Parlamentari Socialista: 6581,
6641, 6598, 6599, 6607, 6608, 6609, 6600, 6601, 6602, 6603,
6604, 6605 i 6606.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de sotmetre
a votació.

Al subprograma 413301, pla regional de drogues, hi ha
presentades les esmenes següents: número 6704 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la
paraula per a la seva defensa el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és
important des del punt de vista conceptual com les altres, i
també important des del punt de vista quantitatiu perquè
suposa un increment de 425 milions d'aquest programa de
prevenció de la droga i, bàsicament, va encaminat aquest
crèdit a la consolidació de la xarxa bàsica d'atenció i
prevenció de la drogodependència a la Comunitat
Autònoma; al finançament dels centres específics de
drogodependències i a reforçar el sistema informatiu i el
registre de morbilitat i de centres de dispensació de
metadona; fent significar que quan parlam de sistema
informatiu i registre de morbilitat deim una cosa
radicalment distinta d'aquest registre de toxicòmans que
figura com a objectiu del programa i que jo crec que el
sentit comú del Parlament hauria d'intentar eliminar com
més aviat millor, com a tal expressió de registre de
toxicòmans que fins i tot seria d'una dubtosa legalitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres pensam que tota
quantitat que es pogués destinar a un augment de l'execució
del pla regional de drogues doncs sempre seria benvinguda
i desitjable; en aquest cas s'ha de dir que la quantitat que es
preveu amb aquesta esmena, precisament va en detriment de
la secció 12, concretament, la Conselleria de Turisme, que
ja té uns objectius fixats i unes partides pressupostàries
compromeses. Per l'altra banda, pensam que la quantitat que
destina en aquest moment el pla regional de drogues és
suficient per als objectius marcats en aquests moments. Per
tant, nosaltres no podem donar suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sí, Sr. Grosske, en torn de rèplica té
vostè la paraula.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 36 / fascicle 9 / 10 de desembre del 1996 937

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que no hi ha
compromès res pressupostàriament fins que aquest parlament no
aprovi els pressuposts, per tant el que tenim en aquests moments
són unes propostes que, bé, hi ha un dictamen que ve de la
ponència, però no hi ha res compromès, i per tant tot es
modificable. I en tot cas, independentment del debat polític que
no ve al cas aprofundir, sí que m'agradaria un pronunciament per
part del portaveu del Partit Popular o del Grup Popular sobre el
tema del registre de toxicòmans, si efectivament pensen
sostenella y no enmendalla i deixar un registre de toxicòmans com
a objectiu de la conselleria fins al final i perquè vagi a publicació
i aprovació definitiva d'aquest pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies. Contestar-li al portaveu del Grup d'Esquerra Unida
de les Illes Balears que bé, ell diu que no hi ha res compromès,
jo crec que sí que els pressuposts que fa el Govern balear quan
els fa ja els fa amb uns objectius i si bé encara no estan aprovats
per aquest parlament, sí que hi ha uns objectius a complir que
nosaltres, com a grup parlamentari, els compartim i que creim
que ja fins i tot s'ha dictaminat per part d'aquesta comissió la
secció 12, i nosaltres entenem que hem de mantenir les partides
tal i com estan a la secció 12.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Acabat el debat, passam a la votació de
l'esmena 6704 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Debat de les esmenes 6325 i 6272 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa té la paraula el diputat
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Dins el pla regional de drogues
proposam augmentar la dotació a les corporacions locals com a
entitats que per la seva proximitat al ciutadà tal vegada poden
prendre unes mesures de xoc més immediates. Aleshores hi ha,
evidentment, uns municipis on hi ha més població de risc, hi ha
més afectats per la drogaaddicció i des de la mateixa corporació,
amb una correcta canalització de les ajudes, podríem multiplicar
aquestes.

I l'altra esmena és una esmena tècnica que l'única intenció
que té és conèixer per a cada illa la partida destinada al
plans regionals de drogues. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquí hi ha dues esmenes, la
primera més o menys crec que l'he contestada ja amb una
intervenció anterior, com és natural he dit que sí que ens
agradaria poder tenir més quantitat quant a la dotació del pla
regional de drogues. En aquests moments les disponibilitats
pressupostàries són les que són, amb la quantitat assignada
creim que es poden aconseguir els objectius que té fixats el
Govern; i quant al desglossament per illes dir que en aquests
moments, com he anunciat abans, està previst per part de la
conselleria firmar els corresponents convenis amb els
diferents consells insulars, i jo crec que serà en aquest
moment de la firma dels convenis o de la tramitació de la
firma d'aquests convenis d'acord amb les necessitats de
cadascuna de les illes que s'estableixin les quantitats que
siguin necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de les
esmenes 6325 i 6272 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 6579 del Grup
Parlamentari Socialista. La Sra. Barceló té la paraula per a
la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan sols clarificar d'una manera
simple que la gestió de les ajudes del pla regional de les
drogues es tramitin a través dels consells insulars. De fet els
consells insulars, o com a mínim el de Menorca reclama a
la Comunitat Autònoma que li pagui el programa sobre tot
aquest tipus de drogodependències i, per tant, com a mínim
que sigui d'una manera clara i per a tots els consells insulars
a l'hora; i que per tant es puguin transferir aquests recursos
i ens evitam qualsevol tipus de discriminació respecte d'una
illa o altra i es fa amb una més clara transparència per a tots.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres en aquests moments
votarem que no a aquesta esmena, entenent que la coordinació
des d'un mateix centre gestor pugui ser, tal vegada, no obstant
ens reservam la possibilitat en el ple d'aquest pressupost de poder
votar en un sentit contrari si ho creguéssim convenient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passam a la votació de
l'esmena 6579 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Al subprograma 443201, atenció i defensa del consumidor, hi
ha presentada l'esmena 6701 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, és una esmena de 20 milions de pessetes i té bàsicament
un sentit de suport a aquelles associacions d'usuaris de la sanitat
i de grups d'autoajuda de determinats col•lectius afectats per
determinades malalties; que en definitiva facin més participativa
la gestió de la sanitat pública i més activa la presència dels
usuaris en la reclamació dels seus drets i un paper més actiu a
partir del seu millor coneixement de la problemàtica concreta
que els afecta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que la Conselleria de
Sanitat, dins el programa 4432, atenció i defensa al
consumidor, inclou una partida dedicada a ajudes a
associacions i famílies sense fi de lucre, que cada any es fa
una convocatòria pública per a la concessió d'aquestes
ajudes i que la partida que ha fixat la conselleria per als
pressuposts de l'any 1997 ha estat en base a les peticions i
demandes d'anys anteriors i que creu que amb la quantitat
que hi ha posat és suficient per atendre totes les demandes
que hi pugui haver.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passam a la
votació de l'esmena 6701 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6701 que acabam de votar.

Arribats a aquest punt s'aixeca la sessió.
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