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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per tal de tractar els pressupostos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per l'any 1998. En primer lloc
deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Andrés Riera.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Manuel Jaén.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Havíem acabat a l'article 17. Per tant, començarem
per l'article 17. A l'article 17 es mantenen les esmenes següents:
número de registre 6281, d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que fent referència a
l'apartat 2 de l'article 17, allò que proposa és suprimir l'apartat
que diu "fins i tot dessalinització i potabilització", en el sentit
que l'import que figura en aquest apartat 2 sigui exclusivament
l'objecte el proveïment d'aigua, sense incloure dessalinització i
potabilització. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. Nosaltres votarem en contra
d'aquesta esmena, atès que creim que no té sentit excloure
aquestes dues activitats, sobretot tractant-se d'un article que fa
referència a la concessió d'avals. En qualsevol cas aquesta
mesura, o la intencionalitat de la proposta d'Esquerra Unida
tindria un altre context, i no el d'un article relatiu a la concessió
d'avals a empreses que es dediquen al sanejament d'aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de l'esmena 6281.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de votar.

Esmena número 6537, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el diputat Sr. Quetglas per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén la supressió
relativa als consorcis locals constituïts a l'objecte del
proveïment d'aigües. Ens pareix que aquesta és una mala
fórmula, que independentment de les dificultats de gestió
que tengui, no és sinó un capítol més dins allò que tan
reiteradament estam denunciant des del nostre grup, que és
l'ocultació exacta del nivell d'endeutament de la Comunitat
Autònoma. Es constitueix un consorci, on aquest té
personalitat jurídica pròpia i capacitat d'endeutament, i
d'aquesta manera per a l'exercici de competències pròpies de
la Comunitat Autònoma, aquest consorci s'endeutarà, i
d'aquesta manera substreim a la necessitat comptable de
reflectir el deute de la Comunitat Autònoma, traslladant-lo
a aquests consorcis, que per aquesta via no fan sinó d'alguna
manera vampiritzar la capacitat d'endeutament dels
ajuntaments en favor de la Comunitat Autònoma. Nosaltres
estam en contra d'aquest procediment, i per tant proposam
la supressió d'aquests avals als consorcis, que no suposen
sinó un deute encobert de la Comunitat Autònoma, que
nosaltres no ens cansarem de denunciar. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació l'esmena 6537.

Vots a favor de l'esmena?
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Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena número 6536, del Grup Parlamentari Socialista. Per
a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Ens preocupa, i fins i tot jo diria que
d'alguna manera ens escandalitza, el fet que s'aprovi que hi hagi
per part de determinades empreses públiques operacions
d'endeutament que no tenguin com a finalitat inversions. Les
operacions d'endeutament han de tenir com a objecte exclusiu les
inversions. Això no obstant, el text que ens proposa el Govern
ens parla que les operacions de crèdit a avalar tendran com a
objecte primordial el finançament del Pla d'inversions.
Primordial no, exclusiu; això és la nostra proposta. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres en comissió en principi
votarem en contra, però estudiarem la possibilitat que sigui
acceptada aquesta esmena en el Plenari, perquè realment en el
fons està perfectament regulat que les inversions o els avals són
per a operacions que tenen com a destí final les inversions, però
en qualsevol cas serà en el Plenari on valorarem la possibilitat de
donar-li suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació l'esmena 6536.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Votarem l'article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tanta, aprovat l'article 17.

Títol cinquè. Normes de gestió del pressupost
d'ingressos.

A l'article 18 es mantenen les esmenes següents: esmena
número 6538, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Segons el text del projecte el
Govern està autoritzat per realitzar operacions de tresoreria
que no superin el 15% dels crèdits consignats a l'estat de
despeses. Això vol dir, traduït a aquest pressupost, i en
números rodons, 18.000 milions de pessetes. Necessita el
Govern de la Comunitat Autònoma efectuar operacions de
tresoreria, per desfasaments entre ingressos i despeses per
18.000 milions de pessetes? És sense dubte una exageració,
una exageració que no ha tengut en compte dues coses:
Primera, la Llei de finances, que parla de 10.000 milions de
pessetes, perdó, que parla d'un 10% de l'estat de despeses,
i no d'un 15, encara que després aquest propi projecte de llei
intenta modificar l'article corresponent de la Llei de
finances; i segon, no ha tengut en compte l'impressionant
increment de les despeses d'aquest pressupost, per mor de
l'entrada de les transferències en matèria educativa, ha
suposat un increment molt important del volum
pressupostari, que realment fa que aquesta xifra de 18.000
milions de pessetes per una operació de desfasament de
tresoreria és sense cap dubte exagerada. Nosaltres proposam
senzillament tornar al 10%. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, ha deixat una pregunta
enlaire: Necessita el Govern fer operacions de tresoreria fins a
aquest import? No ho sabem, però açò és una limitació, és un
màxim autoritzat, i per tant dins aquest marge, en funció de les
necessitats, el Govern actuarà. I quant al fet que s'hagi
incrementat el pressupost de despeses, i açò faci incrementar el
límit per fer operacions financeres, és lògic, perquè com més
pressupost es gestiona, més possibilitats hi ha, o és més probable
que hi hagi més necessitats de tresoreria que s'han de cobrir amb
operacions d'aquest tipus. Per tant, no veim sentit a l'esmena,
torna a ser una vegada més una autolimitació innecessària, i per
tant votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6538.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena número 6540, també del Grup Parlamentari
Socialista. El Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit i dins la mateixa
línia, però per més inri ara a més exclourem d'aquest límit les
operacions de tresoreria concertades pel Govern per tal
d'anticipar la presumible recaptació que faci als ajuntaments el
Govern. No entenem cap raó perquè a més d'aquest ja sobrat
límit s'hagi d'incrementar en aquesta xifra. I per cert, Sr. Juaneda,
això no és una autolimitació, això és un intent de limitació per
part del Parlament, que és correcte, per altra banda. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació l'esmena 6540.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6541, del Grup Parlamentari Socialista.
El Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Ens tornam a trobar aquí amb
quin és el volum de deute l'emissió del qual aprova aquest
projecte de llei. No ho sabem, estam en el punt 18.3, que és
aquell on diu que s'autoritza el Govern perquè el saldo final
del deute no sobrepassi els 1.550 milions de pessetes. La
quantitat de deute aprovat s'ha de calcular per diferència, i
no estar explícitament reflectit. Nosaltres consideram molt
desafortunada aquesta fórmula, és una fórmula opaca, que
intenta evitar la transparència de l'autorització de les
emissions de deute, i en proposam la seva supressió.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Si, Sr. President, en el mateix sentit i amb els mateixos
arguments, que no reiteraré, que hem exposat a l'article 1 de
la pròpia llei, idò nosaltres creim que sí queda definit el
límit de l'endeutament per a l'any 98 que té la Comunitat
Autònoma i, per tant, creim que no es pot suprimir aquest
paràgraf i s'ha de mantenir, per tant, amb la seva redacció
actual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6541.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; abstencions, 2. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.

Esmenes número 6539 del Grup Parlamentari Socialista i
6909 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula, per
defensar la 6539 el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el mateix tema i
continuam amb la pauta d'un text d'una llei de pressuposts que no
significa pràcticament absolutament cap limitació al Govern sinó
més bé un xec en blanc perquè faci el que vulgui. Ara, en relació
al deute deim al Govern, o el projecte pretén dir al Govern, que
el límit del deute no és tal sinó que al llarg de l'exercici el podrà
sobrepassar si les necessitats d'ingressos i despeses així ho
reclamen. Ens sembla una autorització que va exactament en
contra del sentit del que aquest parlament, en el seu exercici de
control i de disciplina de l'acció financera de l'executiu, hauria de
plantejar. Per tant, en proposam la supressió juntament amb el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6909 té la paraula
el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Esper que no triomfi aquesta esmena
perquè el Grup Parlamentari Nacionalista quedaria suprimit,
també. Ha estat un joc de paraules. 

El fet és que aquest article, l'apartat 4 de l'article 18, (...) un
endeutament a llarg termini a compte de les quantitats pendents
de cobrament derivades de l'impost sobre instal•lacions que
incideixin en el medi ambient. El nostre grup pensa que aquests
dèficits de tresoreria es poden cobrir perfectament a través
d'operacions de tresoreria que estan perfectament previstes,
autoritzades, regulades per la Llei de finances i, per tant, no és
necessari autoritzar més endeutament a llarg termini amb
l'excusa de l'ajornament del cobrament d'aquesta partida
pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Primer, per puntualitzar la
intervenció que ha fet el Sr. Quetglas quan ha dit que això
era un espècie de xec en blanc perquè el límit es pogués
sobrepassar per qualsevol concepte i per qualsevol motiu.
De la lectura de l'apartat 4 d'aquest article es desprèn que
aquesta autorització, aquesta excepció està clarament
destinada a una qüestió concreta que és la diferència que hi
ha dels ingressos liquidats per l'impost que incideixen sobre
el medi ambient i, per tant, creim raonable que amb uns
ingressos que queden diferits en el temps el Govern pugui
anticipar la seva disponibilitat mentre no es resolen els
recursos que hi pugui haver. No creim que s'hagi de
suprimir, és una autorització raonable i que es pot mantenir
sense cap perjudici de cap casta; la seva supressió no
milloraria en res aquest pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Diputat.

(Rialles)

Votació conjunta de les esmenes 6539 i 6909.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmena número 6543 del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que sí intenta
disciplinar l'activitat financera del Govern en relació als trasllats
de deute. Demanam que sigui el Govern que assumeixi la
titularitat del deute d'aquelles qüestions que fan referència a
competències que li són pròpies i que, de cap manera, pugui
dedicar-se a utilitzar la capacitat d'endeutament dels ajuntaments
en benefici propi, en benefici de les seves competències. Creim
que això respon a un elemental principi de disciplina financera
que és exigible que aquest parlament exigeixi -valgui la
redundància- al Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Diré que tampoc no donarem suport a
aquesta esmena; és un tema que hem debatut en altres ocasions
ja en el Ple del Parlament; creim que està perfectament regulat
i funciona a satisfacció de totes les administracions implicades
en la qüestió d'aquest sistema que permet dur a terme operacions
que d'altra manera no serien possibles. Per tant, ja dic que
votarem en contra de la introducció d'aquest text a la Llei.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6543.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Ara passarem a la votació de l'article 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 18.

A l'article 19 no s'han presentat esmenes. Passarem
directament a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, cap; abstencions, 4. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 19.

En el títol VI -De les operacions extrapressupostàries- a
l'article 20 no s'han presentat esmenes. Passarem a la
votació de l'article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 11; en contra, cap; abstencions, 3. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 20.

Títol VII: De la intervenció del control financer i del
(...). A l'article 21 es manté l'esmena número 6910 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, és l'addició d'un nou article,
però ja que tenc la paraula el defensarem. Bé, es tracta
d'afegir a aquest títol un article que millora el control
financer i d'eficàcia; és una disposició que sempre s'ha
previst històricament, tradicionalment, a la Llei de
pressupost, pensam que en exercicis anteriors a l'any 1997
i potser tal vegada no se'n va fer ús mai, però permet
assegurar que el Parlament també pugui instar a la
realització de controls financers i d'eficàcia. Pensam que
segurament no n'haurem de fer ús, però creim que és una
qüestió d'elegància mantenir dins l'articulat aquesta
disposició. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim innecessària aquesta
proposta tota vegada que els mecanismes de control al Govern en
la seva gestió econòmica i financera estan perfectament
establerts i delimitats i, per tant, votarem en contra d'aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6910.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. 

Votació de l'article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, cap; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 21.

A l'article 22 es manté l'esmena número 6911 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'articulat preveu excloure de
fiscalització prèvia les subvencions per un import inferior a
250.000 pessetes. Proposam rebaixar a 100.000 pessetes
aquesta quantitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup creu que s'ha de
mantenir la quantitat de 250.000 pessetes, creim que és
raonable, que, donat el volum del pressupost d'aquesta
comunitat autònoma, que no estiguin sotmeses a
fiscalització prèvia les subvencions inferiors a 250.000
pessetes és suficient, i rebaixar aquesta quantitat fins a les
100.000 suposaria una major tramitació, una major
burocràcia i, en qualsevol cas, com que en tots els casos la
fiscalització si no es fa a priori es fa amb posterioritat,
creim totalment innecessària fer aquesta rebaixa de l'import
màxim d'aquestes subvencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. 

Votació de l'esmena 6911.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Votació de l'article 22.

Vots a favor de l'article 22?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 22.

Títol VIII, relacions institucionals. A l'article 23 es manté
l'esmena 6912/6913, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Pretenem augmentar la documentació
que trimestralment el Govern ha de remetre al Parlament en
aplicació de l'article 103 de la Llei de finances, concretament
pensam que seria molt útil conèixer l'estat de situació de les
operacions de Tresoreria concertades en el trimestre anterior, així
com la relació de transferències de capital superior a 500.000
pessetes, a la vegada que tots els estats comptables dels ens de
dret públic amb personalitat jurídica pròpia i de les empreses
públiques de la Comunitat Autònoma. Entenem que aquesta
documentació completaria el que ja prescriu l'article 103 de la
Llei de finances i evitaria, segurament, que via sol•licitud de
documentació o preguntes amb sol•licitud de resposta escrita,
tanmateix els grups parlamentaris venim demanant. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, contràriament al que creu
el grup proposant, pensam que la regulació actual de l'article 103
ha estat suficient per fer la fiscalització, per jutjar o per tenir
coneixement de l'activitat del Govern durant aquests anys i, per
tant, no creim necessària la seva modificació que, en qualsevol
cas, suposaria també una activitat afegida a la que ja es du a
terme i, com ha dit el mateix portaveu del Grup Nacionalista-
PSM, hi ha molts d'altres mecanismes d'obtenció d'aquesta
informació, però en definitiva creim que l'article 103 en la seva
regulació actual és suficient i s'ha de mantenir, per tant no
acceptaríem la proposta que es fa a través d'aquesta esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. 

Passarem a votació l'esmena 6912/6913.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passarem a votar l'article 23.

Vots a favor de l'article 23?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 23.

A l'addició de nous articles s'hi manté l'esmena següent,
6284 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula
la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Aquesta esmena es fa en el sentit
d'afegir un article nou on es recolliria que els funcionaris
interins puguin percebre el cent per cent de les retribucions
bàsiques inclosos els triennis corresponents al grup en el
qual estiguin inclosos o escala que ocupin vacant, per tan t,
en aquest sentit seria l'equiparació dels funcionaris interins
amb els funcionaris fixos a través de la correcció de l'article
8 del Decret 85/90. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Passarem a votació l'esmena 6284.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 8 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 4 / 9 de desembre del 1997 1381

A les disposicions addicionals s'hi mantenen les esmenes
següents, a la primera s'hi mantenen les esmenes 6524 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena pretén la supressió
total d'aquesta disposició addicional. Bé, aquí és on ens trobam
aquest intent de la modificació de la Llei de finances que
estableix amb caràcter general el 15% com el límit de la
capacitat d'operacions de Tresoreria que en la Llei de finances
està establert en el 10%. Nosaltres, amb aquesta esmena, actuam
en concordança amb el que hem fet amb la llei d'acompanyament
en relació a la llei d'empreses públiques i ens de la Comunitat
Autònoma, és a dir, aquestes modificacions constant, reiterades,
quotidianes a cada llei de pressupost i a cada llei
d'acompanyament pràcticament, de la Llei de finances, arriba un
moment en què ha fet perdre la seva naturalesa i el seu caràcter
de llei que organitza, ordena i disciplina l'activitat financera del
Govern; de fet, en aquest moment, ja comença a ser molt difícil
saber quin és l'estat actual de la redacció de la Llei de finances,
per tant no som partidaris d'aquest tipus de modificacions
constants.

I a més una qüestió de caràcter sistemàtic, per què és aquí
aquesta modificació de la Llei de finances?, per què és aquí i no
a la llei d'acompanyament?, no és un tema que siguem capaços
d'entendre, atès que la llei d'acompanyament es fa per fer aquests
tipus de modificacions, que la llei d'acompanyament és la que
recull, per exemple, les modificacions de la llei d'empreses
públiques i, en canvi, aquesta modificació està en contra de la
doctrina del Tribunal Suprem que va consolidar el caràcter de
gestió anual de la Llei de pressuposts, compareix una
modificació amb caràcter permanent de la Llei de finances, que
nosaltres trobam, almanco, discutible la seva presència en
aquesta llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President, per dir que votarem en contra de la
supressió d'aquesta disposició addicional primera ja que
entenem, que es tracta d'una modificació de la Llei de finances,
quatre modificacions puntuals, en concret bàsicament de caràcter
tècnic i per anar adequant-la a les noves situacions que es
produeixen any rera any, crec que és oportú que es procedeixi a
aquesta modificació i, per tant, votarem en contra que se
suprimeixi aquesta disposició addicional primera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6524.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6525 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La defensa ja està feta amb la
defensa de l'esmena anterior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Ara passarem a la votació de la disposició addicional
primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional primera.

A la disposició addicional segona s'hi mantenen les esmenes
6276 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta disposició addicional segona
preveu que en els funcionaris docents de la Comunitat Autònoma
se'ls exclogui, no se'ls aplicarà un concepte retributiu, establert
a un decret, que seria el concepte de productivitat, i allò que es
presenta a través de l'esmena 6276 és la supressió d'aquesta
disposició addicional segona ja que pensam que amb la possible
homologació o equiparació de sous dels docents amb la resta de
funcionaris de la Comunitat Autònoma, es pot aplicar qualsevol
concepte dels que ja estan regulats per llei i, per tant, consideram
que no se li ha de fer aquesta excepció al personal docent. En
aquest sentit, mantenem que es suprimeixi aquesta disposició
addicional segona.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. La llei d'acompanyament, que
hem debatut abans estableix quin és el procés per integrar el
personal docent a l'estructura de la Comunitat Autònoma i es fa
referència a una norma estatutària per a aquest personal, i en
qualsevol cas serà aquesta norma la que determini l'estructura
retributiva, i aquesta disposició addicional només estableix que
un determinat concepte retributiu no els serà d'aplicació sense
perjudici del que estableixi, com dic, la norma estatutària que
s'aprovi al seu moment. Per tant, creim que es pot mantenir
aquesta disposició i estam en contra, en conseqüència de la seva
supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6276.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Perdó?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Hi ha una esmena del Grup Parlamentari Socialista a
aquesta disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè tota la raó. Perdoni.

Esmena 6526 del Grup Parlamentari Socialista. El Sr.
Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que ara
expressava la Sra. Thomàs, però probablement en un
caràcter una mica més possibilista, el nostre grup ha
presentat aquesta esmena que, si bé podria ser que al
Govern de la Comunitat Autònoma li fos dificultós incloure
aquest complement de productivitat al personal docent,
d'entrada, en qualsevol cas nosaltres proposaríem que aquest
concepte retributiu al qual tenguessin accés, com tots els
funcionaris de la Comunitat, el tenguessin a partir del
moment que està fet el catàleg de llocs de feines, i tots els
conceptes i tota l'aplicació del règim jurídic i econòmic de
la Comunitat Autònoma els sigui d'aplicació, sempre que,
exactament igual que qualsevol altre concepte retributiu, els
seus efectes econòmics tenguin lloc a partir de dia 1 de
gener del 1998 i aquest és el sentit de la nostra esmena, una
mica més possibilista, però, en qualsevol cas, dels mateixos
efectes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Per dir que ja hem tingut ocasió de
debatre en altres esmenes la qüestió dels efectes retroactius de
determinades resolucions o disposicions que afecten el personal,
i en aquest cas i amb el mateix criteri, creim que s'han de produir
els efectes en el moment que es dictin, que es prenguin els
acords, és a dir tenir les resolucions i no amb efectes retroactius.
Per tant, també creim que no és oportú fer aquest afegit, sinó
mantenir el principi que quan es produeixin les resolucions o els
acords que entri en vigor el que s'acordi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació de l'esmena 6526.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

I ara sí, votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional segona.

A la disposició addicional tercera no s'hi presenten esmenes.
Passarem directament a la votació. Votació de la disposició
addicional tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

10 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional tercera.

A la disposició addicional quarta no s'hi presenten
esmenes. La passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Si em permet ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Quetglas. Votació de la disposició addicional
quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional quarta.

A la disposició addicional cinquena no s'hi presenten
esmenes, passam a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?



1384 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 4 / 9 de desembre del 1997

EL SR. LLETRAT:

10 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional cinquena.

Noves disposicions addicionals. Com a conseqüència de
l'aprovació dins la ponència de les esmenes 6493, 6496, 6494 i
6495, del Grup Parlamentari Popular, s'han incorporat les
disposicions addicionals sisena, setena, vuitena i novena.
Passarem a la votació de la disposició addicional sisena. Sí, Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Voldria debatre aquestes...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, nosaltres votarem en contra i ja podem anunciar que
farem un vot particular a l'aparició d'aquests nous textos,
fonamentalment perquè s'incompleix allò que disposa la llei de
taxes en relació a la justificació que significa la imposició de
noves taxes. Aquí s'imposen, via esmena, noves taxes, amb
absència dels estudis, de les justificacions, sobretot de la
justificació que aquesta taxa fa referència al cost del servei, que
és allò que han de cobrir les taxes. Per tant, s'incompleix un
aspecte essencial de la imposició de noves taxes. Em sembla que
el Parlament, en aquest aspecte, hauria de ser exemplar, i no
introduir noves taxes sense el compliment d'allò que la normativa
exigeix, que és la justificació dels estudis previs econòmics, i
sobretot la justificació que la taxa cobreix estrictament el cost del
servei. No ho sabem, no tenim cap mena d'estudi previ ni de
justificació governamental sobre aquesta imposició de les taxes.
Ens sembla que el Parlament no ha d'actuar d'aquesta manera.
Per tant, votarem en contra de la imposició d'aquestes noves
disposicions, i farem vot particular en el plenari perquè es
rectifiqui. Gràcies, Sr.  President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que, tal com vàrem acordar en
ponència, tornarem a demanar al Govern que faciliti als grups
tots els estudis justificatius d'aquestes taxes. Supòs que en el
debat plenari tendran ocasió de conèixer-los.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de la
disposició addicional sisena.

Vots a favor de la disposició addicional sisena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional sisena.

Votació de la disposició addicional setena.

Vots a favor ?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional setena.

Votació de la disposició addicional vuitena.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

És la 8465. 6494.

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar amb la votació?

Votació de la disposició addicional vuitena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 4 / 9 de desembre del 1997 1385

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional vuitena.

Votació de la disposició addicional novena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional novena.

A noves disposicions addicional s'hi mantenen les esmenes
següents: núm. 6275 i 6527, del grup... Repetesc, número 6275
del grup parlamentari Esquerra Unida i 6527 del grup
parlamentari Socialista.

Per defensar l'esmena 6275 té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit que el
Govern remeti al Parlament un annex d'inversions dels presents
pressuposts, per tant, dels pressuposts del 98, dins el termini d'un
mes, a partir de la seva publicació. Seria que, immediatament
que estiguin publicades, ja puguem tenir la informació sobre les
inversions que pensen fer dins aquests pressuposts. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6527 té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És pràctica habitual a tots els
Parlaments del món, que el Govern presenti els seus pressuposts
amb un annex on es detallin els projectes d'inversió que emparen
les quantitats sol•licitades en el Parlament. Això no sols facilita
la feina dels grups de l'oposició, entre d'altres coses perquè saben
exactament, a través de les seves esmenes, a quines despeses
concretes afecten, de les despeses no repetitives, sinó que a més
proporciona una informació que facilita el control de l'execució
pressupostària, control qualitatiu em refereixo.

Aquest Govern no presenta un annex d'inversions i nosaltres,
la veritat, el trobam a faltar. Ja fa un parell d'anys que
reclamam, ja que no ve amb el projecte de pressuposts un
annex d'inversions, que, almanco, per facilitar la feina del
control de l'execució pressupostària, ens remetin un annex
de les inversions que emparen els diferents conceptes de
despesa d'inversió. Si es demanen 6.000 milions de pessetes
per inversions en carreteres, quines són les obres que
s'ampararen dins aquest projecte d'inversió. Simplement
això, crec que és una cosa que tots els parlamentaris tenim
dret a conèixer, i que el Govern ens oculta, sens dubte, per
tenir més marge, més facilitat de maniobra, i no haver de
justificar els possibles canvis que, lògicament, dins una
execució pressupostària, qualsevol Govern es pot veure
obligat a fer.

Ens sembla que s'accentua, una vegada més, el caràcter
de xec en blanc, escassament controlador, que té el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'any 98. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que la
documentació que integra l'expedient pressupostari és
àmplia i exhaustiva i, en qualsevol cas, el Govern és
escrupolós amb el que exigeix la normativa en aquest cas
amb aquest expedient. Per tant, crec que la informació per
debatre, per conèixer i per discutir els pressuposts és més
que suficient. Per tant, creim innecessari afegir-hi més
documentació i, en conseqüència votarem en contra
d'aquestes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació conjunta de
les esmenes 6275 i 6527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena número 6914/6915 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena pretén mantenir i
reforçar les competències del Parlament sobre el control de les
empreses públiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de les esmenes
6914/6915.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena número 6916/6917 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena, pretenem
millorar la informació que ha de contenir el compte de
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
relació, per una part, a l'execució del pressupost de despeses amb
tot el que estigui relacionat amb els romanents de crèdit generats
durant l'exercici, romanents que tenen una importància especial
a l'hora d'explicar les modificacions de crèdit del pressupost de
despeses de l'exercici següent.

D'altra banda, també voldríem conèixer, amb aquesta esmena,
les despeses finançades amb fons finalistes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per posicionar-nos davant aquesta
esmena, igual que en l'anterior, i donar l'explicació de la
nostra abstenció. Nosaltres, independentment que estam
d'acord amb l'esperit que il•lumina aquestes esmenes, no
estam d'acord que la llei de pressuposts faci modificacions
d'una llei de caràcter estructural, de marc, com és la llei de
finances, que disciplina pressupostàriament el Govern, i no
ens sembla adequat no ja a la llei d'acompanyament, sinó
molt manco que a la llei de pressuposts, que a través del seu
articulat es facin les modificacions. Per això ens
abstendrem, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Nosaltres, com en altres ocasions,
també consideram, en aquest cas, que els mecanismes de
control són suficients i, per tant, creim innecessari
incorporar aquestes noves disposicions, aquestes
modificacions en la llei de finances a través d'aquestes
esmenes. Per tant, votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6916/6917, del
grup parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la disposició derogatòria no s'hi han presentat
esmenes. Passarem directament a la votació de la disposició
derogatòria.

Vots a favor de la disposició derogatòria? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, cap  en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició derogatòria.

A les disposicions finals no s'hi han presentat esmenes.
Passarem directament a la votació. Votació de la disposició final
primera.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 2 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició final primera.

Votació de la disposició final segona.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

10 vots a favor, cap  en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició final segona.

A l'exposició de motius s'hi manté l'esmena número 6274 del
grup parlamentari Esquerra Unida. Per a la seva defensa, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit que, en
el segon paràgraf de l'exposició de motius, on diu "es
garanteix...", substituir-ho per "es persegueix..." En aquest
moment, no trob la línia exacta. Es defensa per ella mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6274.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 8 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Votació de l'exposició de
motius.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'exposició de motius.

Entram en el seguiment... Cinc minuts per canviar les
carpetes. D'aquí a cinc minuts començarem.

Recomença la sessió.

Entram a debatre les seccions dels pressupostos dels ens
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i de les
societats anònimes públiques.

A noves seccions i no classificades, s'hi mantenen les
esmenes següents: RGE número 6442, del Grup
parlamentari d'Esquerra Unida, i 6918,  del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Per defensar l'esmena 6442, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la creació, posada en
marxa del Síndic de Greuges, que és una institució que, ho
pensam, a més,  era un compromís, posar-la en marxa dins
aquesta legislatura, i pensam que l'any 98 és l'any adient, ja que
tendrà temps suficient per al seu funcionament, abans de la
pròxima cita electoral. Hi destinam 8.500.000 pessetes per poder
posar en marxa el Síndic de Greuges dins l'any 98. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6918, té la
paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja s'ha dit, això és una
reivindicació i, de qualque manera, enteníem que era un
compromís amb vista al 97, que no s'ha dut a terme, aleshores,
amb vista al 98, el que demanam és que es posi en funcionament
l'oficina de la Sindicatura de Greuges, i esperam que dins aquest
any puguem veure aquesta oficina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que la creació de la
figura del Síndic de Greuges no s'ha de plantejar des d'una
esmena al pressupost, quant a fixar-ne la dotació i proposar, a
través d'una esmena, una nova secció de creació d'aquesta figura,
sinó que s'ha de crear la figura del Síndic de Greuges tal com es
preveu, i en aquest sentit nosaltres, el Partit Popular, tenim el
compromís de, durant aquesta legislatura, procedir a la creació
d'aquest òrgan, i, per tant, en el seu moment i després del procés
necessari per a la seva configuració i quan es determini la seva
estructura organitzativa, funcional i les seves necessitats
pressupostàries, serà l'hora de fixar la dotació concreta que es
requereix per al seu funcionament, i en qualsevol cas, si es
produeix durant l'exercici 98, hi ha els mecanismes suficients
perquè, una volta aprovat, s'arbitrin els mecanismes
pressupostaris adients perquè açò sigui una realitat i s'eatbleixi
la dotació que requereix, una volta, com dic, es coneguin les
necessitats d'aquesta figura del Síndic de Greuges. 

Per tant, creim que no és el procediment, ni el moment
adequat, a través d'una esmena, fixar una quantitat, una dotació,
de crear aquesta figura. Per tant, votarem en contra de les dues
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació conjunta de les esmenes 6442 i 6918.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Esmenes números 6805, del Grup Parlamentari
Socialista, i 6919, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Per defensar l'esmena 6805,  té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que
exigeix al govern el compliment d'allò que va signar amb
les forces sindicals en el Pacte per a l'ocupació, d'impulsar
el Consell Econòmic i Social. Hem vist amb preocupació
que ni tan sols a nivell d'intenció el Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears ha desaparegut del projecte de
pressupostos, i en proposam la ràpida implantació. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Per defensar l'esmean 6919, té la paraula el diputat Sr.
Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President, només per dir també que el que volem
és que es posi en marxa el Consell Econòmic i Social, ja que
és una reivindicació de les forces socials d'aquesta
comunitat, en el sentit que demanam que no es demori més
i que es posi en funcionament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. en el mateix sentit que a la
intervenció que hem fet, en el cas del Síndic de Greuges,
ens trobam amb un cas molt similar i, per tant, també
trobam que no és oportú donar suport a aquestes esmenes,
sinó que en el moment en què es constitueixi el Consell
Econòmic i Social i es determinin la seva estructura i
necessitats, s'hi faci la dotació necessària, no una dotació
estimada, com es fa aquí, ni a través de..., ni proposar la
creació del Consell Econòmic i Social a través d'aquesta
esmena.
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Com dic, i amb els mateixos arguments que he utilitzat a les
dues anteriors esmenes, nosaltres hi votaríem en contra, per
considerar que en el seu moment ja es procedirà, amb la forma
que pertoqui, a fer la dotació pressupostària, una volta s'hagi
creat el Consell Econòmic i Social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació conjunta de les esmenes 6805 i 6919.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmena 6920, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té
la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que és més positiu, o de
qualque manera consideram negatiu l'actual adscripció a
Presidència del Govern del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola, i demanam amb aquesta esmena que s'adscrigui al
Parlament aquest Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola. Creim que això hi donaria més joc, en el sentit que és
el que demanam amb aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que no consideram justificat el canvi
d'adscripció del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola,
i, per tant, com que creim que per part del grup proposant no s'ha
argumentat suficientment el perquè d'aquest canvi, nosaltres
optaríem per mantenir l'ascripció tal com està, a Presidència, i,
per tant, votaríem en contra d'aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació de l'esmena 6920.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la secció 02, Parlament de les Illes Balears, no s'hi
mantenen esmenes.

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

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

A la secció 11, Presidència del Govern, a la totalitat de
la secció, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena
número 6437,  del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i
6674, del Grup Parlamentari  Socialista.

Per defensar l'esmena 6437, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, és una esmena a la totalitat de la secció, perquè
pensam que la distribució pressupostària que ha fet el
Govern balear no és l'adient i no respon a les necessitats que
té la Comunitat Autònoma en els capítols que toquen
aquesta secció, com són tots els d'acció social, i molts més,
i, per tant, fem una esmena a la totalitat de la secció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6674, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena a la totalitat es
fonamenta que la Conselleria de Presidència és un calaix de
sastre que s'hauria de distribuir entre altres conselleries
competents, i que la part d'acció social hauria de passar als
consells insulars. Ens reservam el debat argumental en
profunditat per al plenari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup no donarà suport a aquestes dues esmenes a la
totalitat presentades per Esquerra Unida i pel Grup Socialista, en
tant que el nostre grup considera que la distribució d'aqueixes
partides econòmiques dins la Conselleria de Presidència és
correcta, que s'intenta ajustar a les necessitats de la nostra
comunitat, evidentment, dins l'escassesa pressupostària, i que en
cap cas aquesta conselleria és un calaix de sastre, sinó que
intenta donar una resposta a les necessitats que plantegen
ajuntaments i distints col•lectius, associacions, gent jove, dones,
i que, en definitiva, dóna una resposta a aquells programes i
actuacions que s'han plantejat per part del Govern balear, i que
en matèria d'acció social té una sèrie de partides en aquelles
matèries que no s'han traspassat, en concret, als consells insulars,
com és, en aquest cas, l'institut nou que s'ha creat, d'Afers
Socials, que s'ha traspassat al Govern balear una vegada que les
matèries d'acció social havien passat als consells insulars; per la
qual cosa, creim que és necessari que la Conselleria de
Presidència pressuposti tota una sèrie d'actuacions en matèria
d'acció social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació conjunta de les esmenes 6437 i 6674, esmenes a la
totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A Programes no classificats, s'hi mantenen les esmenes
següents: Esmena 6675, del Grup Parlamentari Socialista.
té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena pretén la
supressió de la Direcció General de Relacions Exteriors i
que l'ajuda al Tercer Món passi a ser una transferència al
Fons de solidaritat i, en el cas de les Pitiüses, al Consell
Insular directament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup, evidentment, no donarà suport que se
suprimeixi la Direcció General de Relacions Exteriors, en
tant que creim que fa una feina important, que, a més a més
de gestionar tot el que són les ajudes al Tercer Món, té uns
objectius i unes competències molt concretes, en matèria de
SIAC, de butlletí oficial de la nostra comunitat, de relació
amb el Parlament, de relació en temes de la Unió Europea,
d'ajudes a les víctimes del delicte i de col•laboració en
temes d'Administració de Justícia.

Creim que és necessari que el Govern balear, en concret
la Conselleria de Presidència, tengui una direcció general
dedicada a tot el que són les relacions amb l'exterior.

A més, creim que una part de les ajudes al Tercer Món
sí que poden passar al Fons de solidaritat, però que, en
qualsevol cas, el Govern balear dedica una partida prou
important en matèria de Tercer Món, que té una entitat
pròpia, i que no és correcte el plantejament que es fa a tot
un conjunt d'esmenes de traspassar totes les partides de
Tercer Món al Fons de solidaritat que hi ha a les distintes
illes, per la qual cosa el nostre grup no donarà suport a
aquest tipus d'esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 6675.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6676, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

6867?

EL SR. PRESIDENT:

No, 6676.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. És incrementar la partida fins
arribar al 0'7% del pressupost, i la distribució de les ajudes entre
els fons abans esmentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Passarem a votació de l'esmena 6676.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número  6867, del Grup Parlamentari Mixt. En no
ser-hi cap representant, decau l'esmena.

Al subprograma 111401, Control i supervisió dels mitjans
oficials de comunicació, s'hi manté l'esmena següent: Número
6436, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula la
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Aquesta esmena significa  incrementar el cent per cent la
dotació al Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, en el
sentit que pensam que està poc valorat, i es tractaria de donar-li
molt més contingut i molta més dotació pressupostària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. el nostre grup considera que, en
principi, la dotació al Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola, és suficient per a les tasques i programes que té
comanats, i, per això, no donarem suport a aquesta esmena
presentada per Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de l'esmena 6436.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 112101, Serveis generals de
Presidència, s'hi mantenen les esmenes següents: Número
6642, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, queda defensada amb els seus termes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6642.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6427, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, i 6924, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Per defensar l'esmena 6427, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena tracta de destinar 300
milions de pessetes per a l'adquisició de totes aquelles
instal•lacions militars desafectades a cada una de les tres illes, o
de les quatre illes balears, per poder donar-los un ús social, i en
aplicació de la disminució percentual d'inversions a totes les
seccions. Es tractaria d'aprofitar aquests edificis i poder-los
donar un ús social; en cada cas, s'estudiaria el contingut o la
possibilitat d'aquest ús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Per defensar l'esmena número 6924, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. (...) en crear un subconcepte per a
aquestes instal•lacions militars desafectades, per això hi posam
500 milions de pessetes. Creim que diferents vegades s'ha parlat
d'aquestes instal•lacions, i que seria bo, com dic, que les
poguéssim adquirir, principalment per dedicar-les a ús social.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular, som conscients
que és interessant, i és un dels objectius del Govern balear,
intentar adquirir, en la mesura de les possibilitats, totes aquelles
instal•lacions militars que s'hagin desafectat que puguin tenir un
ús interessant per a la nostra comunitat. Ara bé, el que ne aquest
moment no ens sembla del tot correcte és dedicar 300 milions, o
500 milions de pessetes, a comprar totes aquestes instal•lacions;
jo crec que s'han de planificar les coses i que per part del Govern
balear en aquest moment s'estudien quines són les instal•lacions
més adients, instal•lacions militars desafectades, per poder ser
adquirides, i en aquest sentit, no donaríem suport a aqueixes dues
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació conjunta de les esmenes 6427 i 6924.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Esmena número 6419, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És la inversió que pensam que
s'ha de destinar a la rehabilitació del castell d'Eivissa, ja que
no hem trobat aquest objectiu dins la secció que veim.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup no donarem
suport a aquesta esmena. No obstant això, ens consta que hi
ha determinats convenis signats per intentar dur endavant
totes les obres de rehabilitació del castell d'Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 6419.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6428, d'Esquerra Unida; i 6922, del Grup
Nacionalista-PSM. Per defensar la 6428 té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena són 20 milions de
pessetes, destinades a la rehabilitació i entrada en funcionament
dels edificis d'es Torretó, a Menorca; igualment perquè no hem
trobat aquest objectiu dins la secció que estam veient, i
consideram que aquests 20 milions són necessaris per a aquesta
finalitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Esmena 6922, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup no votarà afirmativament aquestes dues esmenes,
però ens consta que hi ha la voluntat i que estan en marxa tota
una sèrie de programes i actuacions per donar un ús adient a es
Torretó de Menorca, i per a la seva rehabilitació i entrada en
funcionament, per poder donar a tots els menorquins un ús
adequat a aquesta finca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació conjunta de les esmenes 6428 i 6922.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6925, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
El Sr. Sansó té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Demanam aquí 15 milions de
pessetes per a la restauració del Casal Joan Alcover. Crec
que és un casal a tenir en compte per totes les institucions,
aleshores en aquest cas demanam que amb aquests doblers
es pugui dur a terme aquesta restauració.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. En principi el nostre grup
parlamentari no donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6925.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6932, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Sansó, té vostè la paraula.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que seria bo que a dins les
Illes Balears hi pogués haver una rehabilitació dels fars en desús.
Aleshores, per això preveim aquests 50 milions per començar
almanco aquesta labor, que crec que seria interessant per tots els
conceptes, ja que tenir els fars abandonats dóna molt mala
imatge a aquestes illes, i amb aquesta rehabilitació crec que
faríem un bon favor, tant al turisme com a les Illes Balears per
l'ús, o que almanco es poguessin rehabilitar tots aquests fars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació l'esmena 6932.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6435, d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena d'afectació per
tal d'ampliar els ajuts que es puguin donar als ajuntaments, no
només als de la Serra de Tramuntana, que seria la partida i el
programa al qual està destinat, sinó a altres ajuntaments que
tenguin característiques similars, i per tant pugui ampliar-se
aquest tipus d'ajuts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup creim que és
important no reduir l'ajuda que es destina als ajuntaments de
la Serra de Tramuntana, per ser uns ajuntaments que tenen
unes característiques molt específiques, que aguanten a
l'estiu una determinada pressió turística, i que tenen un
pressupost molt reduït, i que molts d'ells es troben també
dins la Llei d'espais naturals. En definitiva el nostre grup no
és partidari de reduir les ajudes als ajuntaments de la Serra
de Tramuntana per donar a altres ajuntaments, que creim
que a nivell de Balears no tenen unes característiques massa
semblants als ajuntaments de la Serra de Tramuntana.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6435.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6921, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Com ja s'ha dit en una altra
intervenció, creim que són molt importants les ajudes a tots
aquests municipis de la Serra de Tramuntana, i perquè creim
en aquesta importància el que demanam aquí és una
ampliació d'aquestes ajudes, en el sentit que ampliar a 80
milions de pessetes per tal que tots aquests municipis de la
Serra de Tramuntana, amb un pressupost minvat massa
vegades, que no poden suportar tot el que els suposa haver
d'acceptar tot el tema turístic i altres temes que els venen a
damunt, entenem que seria important no només mantenir
aquesta partida, sinó ampliar-la. Per això proposam aquests
80 milions de pessetes.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 4 / 9 de desembre del 1997 1395

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup no donarà suport a aquesta esmena. Entenem que en aquests
moments el Govern balear fa un esforç important per intentar
col•laborar amb els ajuntaments amb un pla ambiciós com pugui
ser el Pla Mirall, i crec que es fan uns esforços molt, molt
importants perquè els ajuntaments de la nostra comunitat
autònoma puguin dur endavant tota una sèrie d'inversions, de
millores del nostre entorn. En aquest cas en concret, evidentment
quan s'ha d'acceptar una esmena pot semblar molt fàcil dir que
dedicam 80 milions més de pessetes als municipis, però després
també hem de ser conscients que hem de mirar les partides allà
on suposa una baixa; i en concret a aquesta esmena, si s'acceptàs,
suposaria que Fires i Congressos de Balears no podria dur
endavant cap tipus de fira, i creim des del Govern balear i des del
Grup Popular s'han de donar una sèrie de prioritats, i en
definitiva el nostre grup considera que acceptar aquesta esmena
voldria dir que Fires i Congressos no pot dur endavant cap tipus
d'actuació, i a nosaltres no ens pareix correcte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6921.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 112201, coordinació institucional i relacions
amb el Parlament, es mantenen les esmenes següents: esmena
número 6926, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la
paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Una vegada més demanam un increment a la partida, en
aquest cas per l'ajuda a la Federació d'Entitats Locals, de 10
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6926.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6929, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA;

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 6929.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmenes números 6431, 6432 i 6433, d'Esquerra Unida,
i 6927 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar les esmenes 6431, 6432 i 6433 té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres esmenes van en el
sentit de l'ampliació de la partida pressupostària per al
foment de l'associacionisme. Igualment una altra quantitat,
la 6432 i la 6431 seria ampliació de transferències a les
comunitats balears a l'exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Esmena 6927, Sr. Sansó, té vostè
la paraula.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Només és per demanar l'increment de la partida destinada a
fomentar l'associacionisme, en aquest sentit demanam 10 milions
de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular hem vist que en el pressupost per a l'any 98 hi ha
tota una sèrie de partides destinades a fomentar les associacions
que hi ha a la nostra comunitat, i a part de les partides que hi
pugui haver, de quantitat de capítol 4, de subvencions per a
aquestes associacions, hem de remarcar que hi ha tot un conjunt
de programes i d'actuacions dedicat a assessorament en temes
jurídics, i en temes com s'han d'organitzar les associacions, i que
això també redunda en benefici de les associacions de la nostra
comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Procedirem a la votació conjunta de les
esmenes 6431, 6432, 6433 i 6927.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes número 6934, Esquerra Unida; i 6928, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar l'esmena 6434 té
la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és senzillament
augmentar en 3,5 milions la dotació que està prevista per a
comunitats balears a l'exterior, que suposa un augment de més
d'un cent per cent; i per tant pensam que seria convenient per tal
d'ajudar aquestes entitats socials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Esmena 6928, Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Queda defensada amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Popular som conscients que s'estan fent esforços
per part del Govern balear per intentar col•laborar i ajudar
totes aquelles entitats o comunitats balears que estan a
l'exterior de la nostra comunitat, i en definitiva som
conscients que aquestes partides sempre són escasses, mai
no són suficients, però creim que per part del Govern es fan
tots els esforços necessaris per intentar ajudar i col•laborar;
i no obstant això, votarem en principi en contra d'aquestes
dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació conjunta de les esmenes
6434 i 6928.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el subprograma 121601, Direcció i serveis generals
de la Conselleria de Presidència, es mantenen les esmenes
següents: número 6930 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Com sempre que parlam de
transferències hi sol haver problemes quan es refereix a
transferir als consells insulars. Per això nosaltres creim que
seria positiu realitzar un estudi de cost efectiu quan hi hagi
aquestes competències per llei als consells insulars. Per això
hi posam una partida de 3 milions de pessetes.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest tema sabem, i així hi ha
una resolució o un acord en el Parlament de les Illes Balears, que
serà abans de l'any 2001 quan s'haurà d'arribar a un sistema
definitiu de finançament de totes aquelles transferències passades
als consells insulars; ens consta que dia a dia es va avançant en
aquest sentit per part del Govern balear, però en principi el nostre
grup no donarà suport a aquesta esmena de fer un estudi per
valor de 3 milions de pessetes perquè, entre altres coses, no
sabem si això suposarà 3 milions de pessetes o suposarà 27
milions de pessetes. Quan arribi el seu moment es prendran totes
aquelles mesures oportunes per arribar a un sistema definitiu de
finançament de totes aquelles transferències que han assumit els
consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6930.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6931 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Igualment és per encarregar un estudi
sobre un model competencial i el sistema definitiu quant a
aquestes competències Govern-consells insulars. Creim que 5
milions (...) positiu que s'aprovàs per encarregar aquest estudi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Votació de l'esmena 6931.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6643 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena ens
agradaria i estam disposats a qualsevol transacció per part
del Partit Popular per tal que aquesta esmena s'aprovàs amb
qualsevol quantitat econòmica; així i tot és una esmena
d'afectació, que la finalitat o el compromís públic és el que
val i és l'important. És, de fet, ajudar a plantejar la reforma
del recinte firal del Polígon de Maó; és un compromís,
d'alguna manera, constatat pel Govern a través dels mitjans
de comunicació, però que en cap lloc pressupostari aquest
compromís ha fa ferm. 

Per tant, fos la partida que fos, ens agradaria que el Partit
Popular ho pogués acceptar transaccionant amb la correcció
que trobàs oportuna, que s'aprovàs aquest compromís públic
del Govern de la Comunitat Autònoma amb la reforma del
recinte firal del Polígon de Maó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, des del nostre grup estam convinçuts que si hi ha
un compromís públic per part del Govern balear de dur
endavant una reforma del recinte firal de Maó, a Menorca,
idò haurà habilitat les partides pressupostàries adients o
tendrà previst quines han de ser les correccions que s'han de
fer per poder dur endavant aquesta reforma del recinte firal
de Maó. En tot cas es mirarà aquesta esmena, s'estudiarà, i
també volem fer constar que aprovar aquesta esmena tal
com posa aquí és impossible perquè es demanen 290
milions de pessetes per a la reforma del recinte firal de Maó
a una partida que només té 140 milions de pessetes, amb la
qual cosa aprovar-la talment és d'impossible compliment.
No obstant això, s'estudiarà.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, per contrarèplica té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és per assenyalar que hi ha
un error perquè eren 190 milions i, així i tot, repetim, al marge
que el Govern hagués plantejat, a través dels mitjans de
comunicació aquest compromís, tots sabem i així ho constatam
com a diputats del Parlament de les Illes Balears, que si no hi ha
partides econòmiques concretes i, fins i tot, així i tot, a vegades
els compromisos del Govern queden en paper i, per tant, crèiem
important que el Partit Popular, al marge del Govern, fes seva
aquesta necessitat de reforma i, per tant, repetim, amb la
transacció econòmica que faci falta que s'aprovàs aquesta
esmena i, en tot cas, confiam que durant la tramitació
parlamentària, si no és avui, el Grup Popular, que dóna suport al
Govern, pugui fer valer el criteri i el suport, si és així que li
donin, cosa que ens agradaria sentir d'una manera bastant més
explícita per part de la portaveu del Grup Popular aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Votació de l'esmena 6643.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 126201, publicacions i BOCAIB, es manté
l'esmena 6429 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per a la
seva defensa té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt senzilla, 15
milions de pessetes per tal d'assegurar la normalització
lingüística en el BOCAIB. Per tant, la seva destinació seria
assegurar aquesta normalització lingüística i millorar, per
tant, la publicació del BOCAIB. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, creim que amb les partides pressupostàries que hi
ha en aquest pressupost de l'any 98 ja estan previstes les
quantitats necessàries i adequades per dur endavant i tenir
d'una manera clara, podem dir, assegurada la normalització
lingüística en el Butlletí oficial de la nostra comunitat. Ens
consta que any rera any es van fent una sèrie d'inversions,
una sèrie de millores que ens permeten que cada dia pugui
sortir amb més rapidesa publicat el Butlletí oficial de la
nostra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6429.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 126301, Secretaria i Administració,
no s'han presentat esmenes.

En el programa 1265, desenvolupament de les
tecnologies de la informació i comunicació, hi ha l'esmena
6646 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
diputat Sr. Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Els consorcis informàtics entre consells
insulars i ajuntaments és una idea plausible i original que permet
modernitzar aquestes institucions, especialment pel que fa als
ajuntaments, i pensam que seria correcte o seria molt positiu que
el Govern col•laboràs amb aquesta iniciativa i nosaltres
proposam l'aportació de 10 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Votació de l'esmena 6646.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 126601, manteniment del Palau de
Marivent, no s'han presentat esmenes.

En el subprograma 134101, relacions extracomunitàries, no
s'han presentat esmenes.

En el subprograma 134201, cooperació per al
desenvolupament, es mantenen les esmenes següents: esmena
6421 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té
vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va lligada a totes les
altres en aquest mateix subprograma en el sentit que es destina
una quantitat superior de pessetes al 0,7, i allò que fa aquesta
esmena és distribuir-les, una part d'aquests 15 milions per
augmentar la dotació del Govern balear en el Fons Menorquí de
Cooperació, ja que pensam que és una òrgan plural i de
participació, i després en trobarem d'altres cap als altres fons i
d'augment al 0,7. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup no donarà suport a aquesta esmena presentada per
Esquerra Unida perquè el Govern balear ja participa com a soci
protector en el Fons Menorquí de Cooperació i, a més a més,
hem de dir que si s'acceptàs aquesta esmena d'afectació a aquest
crèdit al Fons Menorquí, idò implicaria, a la vegada, deixar sense
crèdit la partida que el Govern balear dedica a finançar el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, amb la qual cosa creim
que no és del tot la intenció que té la portaveu d'Esquerra Unida.
En aquest sentit nosaltres no donarem el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6421. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6424 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. En aquest sentit i dins la mateixa
partida de cooperació al desenvolupament, allò que es
proposa a través de l'esmena és la creació del Consell de
Cooperació de la Comunitat Autònoma, per tant, de les tres
illes, amb participació de grups polítics, agents socials,
ONG, etc., i aquest òrgan de participació contribuiria a la
distribució del fons per cooperació al desenvolupament.
Destinam 5 milions de pessetes per a la creació i la posada
en marxa d'aquest nou organisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En
principi, el grup Popular considera que no és necessari crear
aquest consell de cooperació de la Comunitat Autònoma en
el sentit que, per part del Govern Balear, ja hi ha els
programes, i establertes les actuacions de com i de quina
manera s'han de repartir totes aquestes ajudes que van
encaminades a la cooperació  amb el tercer món. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6424.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6933, del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Només per dir que aquesta esmena vol
arribar al 0,7, el compromís etern del grup Nacionalista-PSM, i
per això plantejam aquesta partida de 285 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des del
grup Popular, volem constatar l'esforç que s'ha fet per part del
Govern Balear, en tant, si recordam, veurem que l'any 94 es
destinaven, en aquest punt, 35 milions de pessetes, i en els
darrers tres o quatre anys s'han incrementat bastant les partides
dedicades a intentar arribar a aquest objectiu, que és dedicar un
0,7% del pressupost al tercer món. Enguany hi ha una partida
important, de 555 milions de pessetes. L'objectiu del grup
Popular és que, abans que finalitzi aquesta legislatura, dedicar-hi
el nostre objectiu, que és arribar al 0,7%. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6933.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6934, del grup parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Només per dir que, així com ja
s'ha fet amb altres esmenes d'altres grups, demanam que,
qui gestioni la partida destinada a cooperació siguin els fons
de cooperació de cada illa.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El grup Popular no comparteix
aquest criteri del PSM que hagin de ser els Consells
Insulars, o els fons insulars, qui facin la distribució d'aquests
doblers per a cooperació. Creim que el Govern Balear hi
dedica una partida prou important com perquè sigui ell
mateix qui faci la distribució d'aquest fons. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6934.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6422 del grup parlamentari Esquerra
Unida. Té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És en el mateix sentit que
l'anterior, que feia referència al fons menorquí. Aquí
destinam 50 milions de pessetes al fons mallorquí, i veurem
com, a continuació, vendrà la del 0,7 global. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació de l'esmena 6422.
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Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6430 del grup parlamentari Esquerra Unida. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de la partida de cooperació
al desenvolupament, arribar al 0,7. Per tant, augmentar la que
inicialment hi havia destinat el Govern Balear, en el sentit d'una
baixa proporcional d'inversions en totes les seccions i per tant
tenir el 238 milions de pessetes necessaris per arribar al 0,7 l'any
1998.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació de l'esmena 6430.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 313101, centres assistencials, s'hi
mantenen les esmenes següents: números 6416, 6417 i 6418
d'Esquerra Unida, 6644 i 6645 del grup parlamentari Socialista.
Per defensar les esmenes 6416, 6417 i 6418 té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són tres esmenes que fan
referència a la transferència de les escoles infantils
Magdalena Humbert de Menorca i Francesc de Borja Moll
al Consell Insular de Menorca, i la de Mare de Déu de la
Salut de Palma al Consell Insular de Mallorca. Pensam que
aquestes escoles infantils han de tornar als Consells
Insulars, i per tant demanam la transferència en aquest
sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar les esmenes 6644 i
6645, té la paraula el diputat Sr.Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fan referència al mateix sentit de
les esmenes que acabam de veure, i les defensam en els
mateixos termes. Entenem que aquesta és una competència
que, si bé en aquest moment no està transferida als Consells,
hauria de ser una partida que gestionassin els consells
respectius, i per això proposam aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del grup Popular, creim que
no és la manera més correcta, a través del pressupost de la
Comunitat, fer transferències, en aquest cas als Consells
Insulars. Sabem que el tema de les escoles infantils és un
tema que està obert, que està damunt la taula, que s'han
mantingut i es mantenen diferents reunions i contactes amb
els Consells Insulars, per veure com i de quina manera es
pot fer efectiva aquesta transferència.

En principi, el nostre grup no donarà suport a aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació conjunta de les esmenes
6416, 6417, 6418, 6644 i 6645.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 9 en contra, 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Arribats a aquest punt de l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
Recomençarem a les 18.50 h.
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