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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
per continuar el debat dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a 1998.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Manuel Jaén
Palacios.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sr. President, Antoni Sansó substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Continuarem on ens havíem aturat, el subprograma
314101, promoció i ajuts socials. S'hi mantenen les esmenes
següents: 6677 del grup parlamentari Socialista. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena proposam la
supressió de l'Institut Balear d'Afers Socials, i que els seus
recursos siguin transferits als Consells Insulars, quasi 4.000
milions de pessetes que es reserva el Govern, quan aquesta és
una competència que ha estat transferida als Consells Insulars
i, per tant, aquesta és una partida que hauria de ser transferida
directament i, per tant, gestionar els Consells Insulars. Poc
després de la transferència d'aquesta matèria, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va rebre aquesta competència de
l'administració central, i enlloc de fer el que hagués estat adient
i correcte, que és transferir aquesta competència als Consells
per haver estat ja objecte de transferència amb anterioritat, ha
continuat reservant aquesta partida que creim que han de
gestionar els Consells Insulars.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, creim que no és
el correcte, des del nostre punt de vista, que s'utilitzi, en
concret, el pressupost de l'any 98 a l'hora de fer
transferències als Consells Insulars. Creim que la llei de
pressuposts no és l'instrument adequat per passar
transferències que, en aquest moment, té el Govern Balear
cap als Consells Insulars. Això és el primer punt, del qual
m'agradaria que quedàs constància.

Però, a més a més, no acabam d'entendre com el grup
Socialista no va presentar aquesta esmena fa dos o tres anys,
i la presenta en aquests moments, quan a Madrid hi ha un
govern popular, i s'han transferit al Govern Balear les
competències en matèria d'assumptes socials. El compromís
del grup popular era transferir totes aquelles matèries en
acció social cap als Consells Insulars. Així es va fer efectiva
una llei d'atribució de competències als Consells Insulars.
Quan es va fer aquesta llei d'atribució de competències,
Balears, la nostra Comunitat Autònoma, no tenia assumides
les competències en matèria d'assumptes socials, i creim
que no és la llei de pressuposts l'instrument adequat per fer
efectiva la transferència de competències als Consells
Insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Vull replicar l'argumentació
que els pressuposts no són l'instrument o el moment de fer
transferències als Consells Insulars, perquè ja s'ha dit abans,
i no ho he replicat. Aquesta no és la proposta, ni la de les
anteriors esmenes que havíem debatut i votat, ni la
d'aquesta. És, precisament, la contrària. Aquesta és una
competència que ja està transferida als Consells Insulars, i
el Govern es reserva la partida. Pensam, precisament, que el
Govern entén sistemàticament malament i, segurament amb
tota la intenció, que quan s'assumeixen competències que ja
han estat transferides als Consells, simplement pel motiu
que s'han assumit amb posterioritat, les reserva el Govern.
El Govern hauria d'entendre que els Consells Insulars són,
i així ho diu l'Estatut, part de l'organigrama de
l'administració autonòmica i que, per tant, qualsevol
competència que es rebi des de l'administració central, si
aquesta competència ja ha estat transferida als Consells
Insulars, s'hauria de transferir també directament la partida
als Consells Insulars. No proposam, per tant, i que quedi
clar, mitjançant els pressuposts, una transferència als
Consells, sinó la transferència d'una partida que fa
referència a una matèria que ha estat anteriorment
transferida. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, des del nostre
punt de vista, creim que hi pot haver sèries dubtes jurídics sobre
l'efectivitat de poder traspassar, avui per avui, l'Institut Balear
d'Afers Socials als Consells Insulars tenint en compte que, en
el seu moment, ja es va fer, per part del Parlament de les Illes
Balears, la llei d'atribució de competències en matèria d'acció
social als Consells Insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6677.

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 7034 del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Té
la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Proposam 2 milions de pessetes per
a l'elaboració d'un pla d'actuació per combatre la pobresa i
l'exclussió social.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Vull dir que, en
aquests pressuposts de l'any 98, ja hi ha una partida de 2
milions de pessetes per a l'elaboració d'un pla d'actuació per
combatre la pobresa i l'exclussió social.

Vist que ja hi ha una partida de 2 milions de pessetes per dur
endavant aquest pla d'actuació, creim que no és necessari
aprovar aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 7034.

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.

Esmenes número 6425 del grup parlamentari Esquerra
Unida i 7039 del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar l'esmena 6425 té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Aquesta esmena tracta d'incrementar en un 100% la dotació
que inicialment ve en els pressuposts d'aquesta secció per al
programa pla d'integració gitana, ja que pensam que s'ha de
fer un esforç pressupostari més alt en aquest col•lectiu de
grup ètnic de la nostra Comunitat Autònoma.

Per tant, demanam 12 milions de pessetes més, o sigui,
incrementar-los perquè aquest pla general tengui una bona
dotació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar l'esmena 7039, té la
paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Vull dir que, en els pressuposts de
l'any que ve, ja hi ha una partida de 12 milions de pessetes per
al programa del pla d'integració gitana. La intenció del grup
Popular i del Govern Balear és incrementar, a poc a poc,
aquestes partides i, en principi, el grup Popular votarà que no
a aquesta esmena. No obstant això, mirarem com i de quina
manera es pot incrementar la dotació per al pla d'integració
gitana.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació conjunta de les esmenes 6425
i 7039.

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.

Esmena 7036 del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Pensant en la qüestió de la tercera
edat, demanam aquí posar 70 milions per a la creació
d'habitatges tutelats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Votació de l'esmena 7036.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? Hi ha alguna abstenció?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7037, també del grup parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. És en el mateix sentit, per a la creació
de centre de dia per a assistència a tercera edat, 50 milions.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens consta,
al grup Popular, que hi ha la intenció per part del Govern
Balear de potenciar tot el que són centres assistencials i que,
a més, dins el pla estratègic de persones majors, està
prevista per a l'any que ve, la reconversió d'una sèrie de
clubs de tercera edat en centres assistencials. Som
conscients que, en aquest sentit, s'ha d'avançar any rera any,
i un dels objectius i de les prioritats que té el Govern Balear
és posar en marxa aquest tipus de centres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 7037.

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 6426, d'Esquerra Unida, i 6859, del
grup parlamentari Mixt. Per defensar l'esmena 6426, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena tracta d'ampliar
i augmentar la dotació del programa de suport transitori
comunitari, també nomenat renda mínima d'inserció, als
Consells Insulars, i, per tant, consideram que s'ha
d'augmentar en 90 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar l'esmena 6859, té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc,
crec que tots els membres d'aquesta Comissió d'Hisenda i
Pressupost hauríem de felicitar l'equip de feina que produeix els
diaris de sessions per la seva celeritat. Realment és important
aquests diaris al cap de mitja hora d'haver acabat una comissió.
Crec que puc parlar en nom de tots els membres d'aquesta
Comissió.

Pel que fa a la defensa de l'esmena 6859, vull dir que es
tracta de doblar les transferències corrents als Consells Insulars
per tal de tenir més recursos per al suport comunitari transitori
que, desgraciadament, a pesar de viure en la Comunitat primera
en renda per càpita, té molta gent necessitada d'aquest suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de les esmenes 6426 i 6859.

Vots a favor? 

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes número 6423 del grup d'Esquerra Unida, i 6745 del
grup parlamentari Socialista. Per defensar la 6423, té la paraula
la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena per augmentar i
ampliar la dotació al pla de prestacions bàsiques, que és un
programa important cap als ajuntaments, tots els serveis socials
que es donen i, per tant, consideram que, amb 41 milions més,
es podria fer molt millor feina en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre suport no donarà suport
a aquesta esmena. No obstant això, sabem que es fan
esforços, per part del Govern Balear, per intentar ajudar i
col•labora el pla de prestacions bàsiques. Sabem que, en
aquest moment, ja hi ha una dotació important, i que,
evidentment, aquesta es podria incrementar, però dins els
pressuposts hi ha d'haver un ordre de prioritats i, en aquests
moments, creim que les prestacions i les quantitats que hi ha
per al pla de prestacions bàsiques, en principi, són
suficients.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Per defensar l'esmena 6745, del
grup parlamentari Socialista, el Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En els mateixos termes que
s'acaba de defensar l'anterior esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari Esquerra Unida, hem de dir que la Llei
d'acció social destina o reserva moltes competències als
ajuntaments en matèria de prestacions socials bàsiques que
evidentment tenen moltes dificultats la majoria
d'ajuntaments de les Illes Balears per donar compliment a
totes aquestes obligacions, i per això aquesta esmena
proposa que el Govern entri a col•laborar amb aquesta
política amb els ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació conjunta de les esmenes 6423 i 6745.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6741 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena queda defensada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació de l'esmena 6741.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

esmena 6339, d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. En coherència amb allò que es va
aprovar en una proposició no de llei en aquest parlament sobre
la creació d'un pla de lluita contra la pobresa i exclusió social,
pensam que l'any 98, en tant que aquest pla no pugui ser
aprovat per aquest parlament, s'ha d'augmentar la partida
destinada als centres d'acollida a persones en situació d'exclusió
social, i per això pensam que aquests 120 milions és una bona
manera d'ajudar i d'incorporar-se a aquesta finalitat i en aquest
sentit, pensam que es tractaria d'això, d'augmentar la partida en
120 milions.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. des del
Grup Popular som conscients de la importància que tenen
aquests centres d'acollides a persones en situació d'exclusió
social, que aquest és un problema que les distintes
administracions han d'anar aportant recursos per intentar ajudar
i col•laborar amb aquestes persones, i en aquest sentit dir que
el Govern balear ja té una sèrie de partides destinades a aquesta
finalitat, que evidentment podrien ser més, però també podrien
ser més els recursos que dedicassin totes i cadascuna de les
administracions de la nostra comunitat, i aprovar aquesta
esmena també implicaria tota una sèrie de compromisos que hi
ha assumits en tot el que és el Pla Mirall que no es podrien dur
endavant. En aquest sentit, el nostre grup no donarà suport a
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6339.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6338 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta esmena és complementària amb l'anterior,
es tractaria de destinar 400 milions de pessetes al futur pla
de lluita contra la pobresa i exclusió social, per tant seria
ampliació de l'anterior, i amb les mesures i amb les accions
polítiques que s'han de dur a terme per tal que aquest pla de
lluita contra la pobresa pugui ser efectiu durant l'any 98,
vull recordar una vegada més que es va aprovar una
proposició no de llei per la qual es crearia aquest pla
estratègic i, per tant, consideram que ja dins el 98 hi ha
d'haver doblers suficients i en aquest sentit hi destinaríem
nosaltres aquests 400 milions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Votació de l'esmena 6338.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6444, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, la transferència als
consells insulars d'ajudes sectorials a entitats socials que
treballen també en tot allò que fa referència a l'acció social i en
aquest sentit pensam que és un ajut a entitats i a associacions no
governamentals que es dediquen a la marginació, a l'exclusió,
etc. Hi destinaríem, per tant, 400 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Votació de l'esmena 6444.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. 

Esmena 6647 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té
vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Convé considerar les possibilitats que
dóna la Logse, les possibilitats de col•laboració entre educació
i els ajuntaments per a l'escolarització de zero a tres anys, la
veritat és que en aquests moments en què s'assumiran les
competències d'educació, s'hauria de replantejar aquesta
política d'escolarització de zero a tres i segurament en el futur
no serà el més raonable que aquesta competència estigui a la
secció 11, a Presidència, però com que en aquests moments és
allí on està contemplada, nosaltres proposam una esmena de 50
milions de pessetes per transferir o per col•laborar amb els
ajuntaments en el manteniment de les escoles infantils i, per
tant possibilitar l'escolarització de zero a tres anys. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Afectar aquests 50 milions de pessetes a aquesta partida per
a les escoles infantils, des del Grup Popular volem dir que
això significaria  disminuir les aportacions que fa la
Comunitat Autònoma al manteniment d'Unac i d'Amadip, i
creim que en aquests moments és prioritari per part del
Govern i per part del Grup Popular que li dóna suport,
destinar aquest tipus d'ajudes i aquestes partides de 50
milions de pessetes, s'ha de prioritzar i creim que en aquest
moment és més prioritària l'atenció a les persones
discapacitades que hi ha a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6647.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7032 del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Sansó, té
vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Proposam una partida
important, ja que el tema també ho és, la marginació de la
gent de les Illes Balears, creim que és un tema a tenir molt
en compte, per tant entenem que s'ha de dotar suficientment
aquest circuit d'assistència a la marginació, per això
proposam aquesta partida de 250 milions.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó.

Votació de l'esmena 7032.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7033 del Grup Nacionalista PSM. Sr. Sansó, té
vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Són 2 milions de pessetes per al
transport i l'assistència de disminuïts que assisteixen a centres
especialitzats, creim que té la seva importància poder ajudar a
aquest transport i assistència, i per això proposam aquests 2
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ens consta que el Govern balear ja té
partides habilitades en aquest sentit per poder col•laborar i
ajudar als disminuïts en el transport cap als distints centres
especialitzats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 7033.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6683 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur,
té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena queda defensada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6683.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6682 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur,
té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. També queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 6682.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

Esmena 6681 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té
vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, en la mateixa línia
de les anteriors, fa referència a actuacions molt concretes de
suport al Consell Insular en la política de marginació i
toxicomanies, és una política, com és fàcil d'entendre, els
recursos mai no són suficients, i per tant entenem que el més
correcte és afectar o concretar aquesta partida de col•laboració
del Govern amb el Consell Insular de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació de l'esmena 6681.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6679, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té
vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Aquesta esmena queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6679.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6684, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur,
té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per donar compliment a les
previsions que fa el Pla gerontològic és necessària la
construcció de tota una xarxa de residències de tercera edat,
i que entenem que si es vol iniciar dins l'exercici 98 aquesta
política, és necessari dotar d'una partida important, tal i com
proposam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Evidentment el nostre grup
comparteix la idea que és necessari que es construeixi tot un
conjunt de xarxes de residències de la tercera edat, i de cara
als pressuposts de l'any que ve ja hi ha una tota una sèrie
d'inversions que s'han posat en marxa en el pressupost del
98 i en pressuposts d'anys anteriors, i en concret hi ha
prevista la construcció de la residència de Felanitx i de
Llucmajor, i el que no acabam d'entendre massa és que
vostès ens proposen aquí una alta de 300 milions de
pessetes per a la construcció de la xarxa de residències de
tercera edat, i la baixa seria de 300 milions de pessetes de
l'IBAS, i precisament allà on hi ha previstes aquestes
inversions és a l'IBAS. És a dir, la filosofia que vostès
proposen de potenciar la construcció de residències de
tercera edat per part del Govern balear, aquest objectiu està
en marxa, està previst, i en aquest sentit no donarem suport
a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6684.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6748, del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, defensaré bàsicament, i dins el Pla
gerontològic del Govern, el que fa referència a centres de
tercera edat d'Alaior, es Migjorn i es Castell; és a dir, les
esmenes 6748, 6750 i 6747; i bàsicament és per dir que estam
en contra del Pla 10. El Grup Socialista està en contra totalment
del finançament que suposa per als ajuntaments la inventiva per
part del Govern del Pla 10. Suposa que donen una subvenció
per finançar unes obres de centres de dia per a persones majors
que són responsabilitat del Govern de la Comunitat Autònoma,
i que ens financien en 10 anys, la qual cosa suposa, per exemple
a Alaior, que de 50 milions ens en donen 5 cada any, i amb açò
no es paguen ni els interessos dels préstecs que els ajuntaments
han de fer per finançar aquestes obres.

Per tant, encara que sigui a nivell testimonial, aquí, en el
Diari de sessions i en la tramitació d'aquest pressupost volem
deixar constància de la queixa per part del Grup Socialista en
aquest parlament del que suposa el Pla 10 dins el Pla
gerontològic per als ajuntaments en el que fa referència a les
inversions d'aquests centres per a persones majors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Evidentment el Grup Popular no comparteix l'opinió del Grup
Socialista. Creim que gràcies precisament a aquests plans 10
s'han pogut posar en marxa a Alaior, es Migjorn i es Castell tota
una sèrie d'obres d'inversions per millora i per adequació de tot
un conjunt de centres de dia, que en definitiva redunden en
benefici de les nostres persones majors, i creim que la voluntat
del Grup Popular és com més prest posar en marxa aquestes
infraestructures, perquè les nostres persones majors puguin
gaudir-ne. Un sistema que hi ha perquè això es pugui posar en
marxa tan prest com sigui possible són aquests plans 10 que no
agraden al Grup Socialista, i que des del Grup Popular nosaltres
creim que és una manera de posar en marxa com més prest tota
una sèrie d'equipaments i d'infraestructures necessaris per a la
nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És per fer una precisió: gràcies al
Govern no, gràcies als ajuntaments, que són els que
vertaderament els que s'endeuten per fer front a aquests
préstecs que han de pagar aquestes infraestructures. Per tant,
no gràcies al Govern. Quan, per exemple Alaior ha de crear
un centre d'aquest tipus i ha de gastar 160 milions per fer
unes obres en 3 anys, en rebrà 15 milions per part del
Govern de la Comunitat Autònoma, i evidentment amb 15
milions en 3 anys que duraran les obres, no n'hi ha ni per
començar. Repetim: el Govern està deixant de banda tot el
que són aquestes infraestructures que són de la seva
responsabilitat, i gràcies als ajuntaments es podran exercir
i construir aquests centres. Però que quedi ben clar que és
gràcies als ajuntaments, siguin del color polític que siguin,
no gràcies al Govern de la Comunitat Autònoma, que està
deixant totalment a la mà de Déu els ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
arribar a un terme intermedi, podem dir que gràcies als
ajuntaments i gràcies al Govern balear es poden posar en
marxa tot un conjunt d'infraestructures i equipaments. I hem
de dir, també perquè quedi constància al Diari de sessions,
que és possible que qui s'hagi d'endeutar siguin els
ajuntaments, però en definitiva qui paga tot aquest conjunt
d'infraestructures i de xarxa de centres de dia serà el Govern
balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Entenc que s'han defensat les esmenes 6748, 6750 i
6747? Doncs passarem a votació aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6803, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Proposam amb aquesta esmena la
construcció d'un centre de dia per a malalts mentals crònics a
Eivissa i Formentera. Es tracta de donar resposta a una
demanda social important a les illes d'Eivissa i Formentera, de
donar atenció a aquelles persones que requereixen d'aquests
tipus de serveis que avui per avui no es presta, i que crea una
problemàtica important.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació de l'esmena 6803.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6749, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a la votació de l'esmena 6749.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6751, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, també és el mateix cas. Estam rebutjant, i per
tant demanam la subvenció íntegra per a la reforma d'un
centre ocupacional a Bintaufa, i a partir d'aquí reclamam al
Govern que pagui, sigui el Govern el que s'endeuti, i que per
tant pagui el cost de les obres, la seva aportació d'una
manera íntegra amb una anualitat o mentre durin les obres;
que pagui contra certificació, i no via Pla 10 que, repetim,
no serveix ni per pagar els interessos del deute. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dir que el nostre grup no donarà
el suport a aquesta esmena, i que em reafirm en les
afirmacions fetes anteriorment respecte d'aquesta esmena,
per no anar repetint a cadascuna de les esmenes que hi hagi
sobre el Pla 10, doncs ja he donat des del nostre grup quina
era la postura, respecte que és un bon sistema els plans 10
per poder dur endavant tota una sèrie d'obres
d'infraestructura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6751.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.
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Esmena 6752, del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Açò també és un vell compromís del
Govern i del Consell Insular, o d'una manera conjunta, que és
posar en marxa a Menorca un pis tutelat per a discapacitats. A
partir d'aquí, i dins una política integral del que ha de ser
l'atenció a Menorca d'un col•lectiu amb greus problemes, i que
necessita del suport institucional i social, demanam que el
Govern posi en marxa, ajudi a posar en marxa ja dins aquest
curs aquest pis tutelat, que hauria d'alleujar i donar espai perquè
els disminuïts puguin tenir una vida digna, independent i
totalment integrada socialment dins la societat. Per tant,
demanam que sigui acceptada perquè, repetim, és un vell
compromís de les institucions, del Govern i del Consell amb els
ciutadans de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. 

Votació de l'esmena 6752.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 314146 es manté l'esmena 6678, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Estam davant un cas més dels que ja
estam acostumats en aquesta comunitat autònoma, que es
tramiten, o es redacten i s'aproven plans que després no es
doten pressupostàriament i que, per tant, fan inviable la seva
aplicació.

Davant el Pla d'integració gitana, proposam la dotació de 25
milions de pessetes, i que aquestos siguin transferits als
consells insulars per ser gestionats des dels consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació de l'esmena 6678.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 323101, Promoció i serveis per a la
joventut, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena 7038,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El diputat Sr.
Sansó té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que els punts
d'informació juvenil ubicats als ajuntaments han donat un
servei i continuen donant un servei, i de qualque manera el
nostre grup pretén dotar de més serveis aquests punts
d'informació juvenil. Per això, demanam incrementar en 10
milions de pessetes aquesta partida.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. el nostre grup no donarà suport a
aquesta esmena. No obstant això, som conscients de l'esforç
que ha fet el Govern balear en el pressupost de l'any 98 per
intentar incrementar les partides destinades a joventut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 7038.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6795, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Esperam que es doni suport a aquesta
esmena per la majoria d'aquesta cambra, perquè entra
perfectament dins la política del Govern, de la política juvenil
del Govern, que es basa, bàsicament, en política d'esplai. Per
tant, per mantenir una adequada política d'esplai, entenem que
és primordial la formació de monitors juvenils, i per això
proposam dotar aquesta partida de 10 milions de pessetes,
perquè permeti organitzar cursos de formació de monitors
juvenils.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He de
dir que en els pressuposts de l'any 98 hi ha ja, ens consta, una
partida de 5 milions de pessetes per subvencionar els cursos de
formació de monitors, i que, a més a més, hi ha tota una sèrie
de línies d'ajuts, de subvencions, per realitzar distintes
activitats, i que una vegada que s'hagin analitzades totes
aquestes peticions que hi hagi per a subvencions, per a
activitats, es podrà avaluar a veure si es pot incrementar la
dotació per realitzar més cursos de monitors, i crec que
l'objectiu del Grup Popular i del Govern seria intentar arribar,
a final d'any, que la partida per a cursos de monitors fos de 10
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació a l'esmena 6795.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7040, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Pensam que qui hauria de
gestionar el programa de joventut són els consells insulars.
Per això, demanam amb aquesta esmena el traspàs de la
transferència per poder gestionar aquest programa de
joventut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir el que ja hem dit en
anteriors ocasions, que no creim que siguin els pressupostos
de la Comunitat els instruments per passar les competències
en determinades matèries als consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació a l'esmena 7040.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7024, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Sansó, té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els propis
termes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Votació de l'esmena 7024.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6798, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dèiem abans que la política de
joventut del Govern de les Illes Balears se centra bàsicament,
o quasi exclusivament, en política d'esplai. Nosaltres pensam
que la joventut de les Illes Balears té altres necessitats, que no
són només aquestes, i que, per tant, proposam dotar una partida
per a la construcció de centres a disposició de la joventut per a
d'altres activitats que no siguin les pròpiament d'esbarjo.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, acceptar aquesta
esmena i dedicar 30 milions de pessetes per a la construcció de
centres lúdics per al jovent..., crec que amb 30 milions de
pessetes no podem construir molts centres.

En aquest moment, la política del Govern i la política a què
des del Grup Popular donam suport és intentar destinar aquests
doblers a ajudar les entitats i les associacions que en aquest
moment hi ha en marxa a mantenir-se, a poder-se renovar i a
poder adequar totes aqueixes instal•lacions que tenen, aquests
centres, i a millorar aqueixes instal•lacions perquè el nostre
jovent en pugui gaudir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6798.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6799, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur,
té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena ja no és nova en
els pressupostos, la hi repetim un any més, perquè creim
que continua persistint la necessitat de crear un alberg
juvenil a l'illa de Formentera. Per això, proposam, en
principi, una partida que pot semblar insuficient per a la
seva construcció, però almanco una anualitat per només
adquirir els terrenys que permetin la construcció d'aquesta
instal•lació en el futur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. En principi, el nostre grup
no donarà suport a l'esmena de destinar 15 milions de
pessetes per a creació d'un alberg juvenil a Formentera. No
obstant això, la intenció del Govern balear és posar en
marxa com més aviat millor aqueix alberg, i en aquest sentit
es realitzen els estudis i els informes tècnics necessaris per
a la creació d'un alberg juvenil a Formentera. S'està pendent
que sigui aqueix estudi i els informes tècnics allò que ens
determini quina és la quantia necessària d'inversió a dur a
terme per part del Govern balear a Formentera per poder-hi
posar en marxa aqueix alberg.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 6799.

Vots a favor?
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Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6800, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té
vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Es defensa amb els propis termes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur.

Votació de l'esmena 6800.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6801, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té
vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta també és una esmena que
venim reiterant any rera any. La veritat és que l'import és tan
petit, o tan relativament petit, que ens agradaria que fos
innecessari haver-la de reiterar, però la veritat és que aquesta
instal•lació del campament de Cala Jondal continua necessitant
de millores importants, i ens veim en l'obligació de reiterar un
any més aquesta esmena en els pressupostos de la Comunitat
Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ens
consta que en el pressupost de l'any 98 hi ha prevista la
realització d'obres i de treballs necessaris per a manteniment
del campament de Cala Jondal, així que, en principi, no és
necessari haver de votar favorablement aquesta esmena,
perquè l'objectiu que es persegueix amb aquesta es pot
veure complit amb el pressupost que inicialment presenta el
Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'emena 6801.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6797, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que hi ha
determinades polítiques, i especialment en joventut, que es
poden prestar molt millor més prop dels ciutadans, i, per
tant, fent-les des dels ajuntaments. Per això, amb aquesta
esmena proposam la transferència o la dotació d'una partida
de 50 milions de pessetes a disposició dels ajuntaments per
a suport a activitats i a infraestructures per a la joventut.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Creim que des de la Direcció General
de Joventut, en el seu capítol quart, ja hi ha tota una sèrie de
crèdits i de partides pressupostàries per subvencionar tot un
conjunt d'activitats juvenils a través dels ajuntaments. Creim
que aqueixa partida, en principi, és suficient per poder dur
endavant tota una sèrie de programes i d'actuacions en matèria
juvenil.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 6797.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6401, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, és una esmena que fa referència transferència de joventut
als consells insulars. Lògicament, el pressupost no és el lloc per
efectuar la transferència, però sí és el lloc on s'ha de preveure
la transferència, si hi ha voluntat política de fer-la. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Votació de l'esmena 6401.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6796 del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Proposa transferir les partides
d'inversió en matèria de joventut als Consells Insulars, dins
la línia que defensam els socialistes, que és més rendible
que aquestes polítiques  es practiquin des d'administracions
més properes als ciutadans, ja sigui a través d'ajuntaments
o a través dels Consells Insulars. Creim que aquesta és
especialment adequada perquè sigui així. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 6796.

Vots a favor? 

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 323201, protecció d'activitats per a
la dona, s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 6744
del grup parlamentari Socialista. Té la paraula la diputada
Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena, el grup
Socialista demana centres d'atenció per a les dones, en tot el
que fa referència a integració de serveis que van lligats a
assistència jurídica, social, psicològica i, sobretot, la
integració dins els programes laborals i d'atenció davant
qualsevol tipus de problemes. Són serveis integrats que
funcionen en altres comunitats autònomes, i seria important
i interessant que aquesta fos una de les activitats que el
Govern de la Comunitat Autònoma, atenent el seu
compromís de gastar 1.000 milions anuals durant 3 anys, en
polítiques d'igualtat per a les dones, aquesta fos una de les
actuacions prioritàries. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Jo no he acabat d'entendre si ha
defensat l'esmena 6744 o n'ha defensat alguna més. Aquesta
només? Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec que els
objectius que proposa la Sra. Barceló, amb aquesta esmena, es
poden veure igualment a través de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, que va ser creada a la nostra
Comunitat, que persegueix polítiques d'igualtat i d'oportunitats
de les dones a la nostra Comunitat, i no fa falta, creim, crear
centres específics i destinar a aquests centres la quantitat de 50
milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena  6744.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6399 del grup parlamentari Esquerra Unida. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Es defensa en els seus termes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Votació de l'esmena 6399.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6648 del grup parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, aquesta esmena és
per facilitar la col•laboració institucional en tot el que fa
referència a les xarxes o punts d'informació de la dona. De
fet el Govern Balear, el Govern de la Comunitat Autònoma,
té convenis amb Consells Insulars per tal de potenciar que
els punts d'informació a les dones en tot el que fa referència
a determinades polítiques. Però creim que seria important
fer una major dotació econòmica perquè aquesta xarxa,
aquest conveni del Govern amb els Consells Insulars pogués
ser extensiu als ajuntaments que així ho sol•licitassin. Per
tant, això suposaria un augment de cost econòmic, i aquesta
és la motivació d'aquesta esmena, que l'únic que cerca és la
col•laboració institucional, i estendre aquesta xarxa de
serveis als ajuntaments, que, d'alguna manera, són les
institucions més properes als ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Govern Balear, amb els
pressuposts que ha presentat, ja té habilitades tota una sèrie
de partides per ajudar i de cooperació amb els ajuntaments
per tal de desenvolupar accions en matèria d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, això vol dir -
m'agradaria que la resposta fos concreta- que existeixen
recursos perquè els ajuntaments puguin sol•licitar al Govern
adreçar-se a aquesta xarxa de col•laboració d'oficines
d'informació de la dona? Bàsicament si ja ho poden
sol•licitar o no, perquè, en aquests moments, repetim, el
Govern només ajuda els Consells Insulars i no els
ajuntaments. Per tant, demanam bé que aprovin aquesta
esmena, bé que ens diguin si existeixen i s'informaran
favorablement totes les sol•licituds d'ajuntaments quant a
assistència i informació a la dona. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Votació de l'esmena 6648.

Vots a favor? 

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 7028 del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició de 100
milions de pessetes per a les activitats i projectes a realitzar per
al pla d'igualtat de la dona.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 7028.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6398 del grup parlamentari Esquerra Unida. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició per a la
creació del consell de la dona de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Votació de l'esmena 6398.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena.

Esmena 6420, del grup parlamentari Esquerra Unida. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de doblar recursos del
programa de la dona de presidència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Em demana la paraula? Sra. Salom, té vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Això és un conjunt d'esmenes que
fan referència a incrementar diverses partides per al tema de
la dona i, des del nostre grup creim que, en aquests
moments, està en marxa la Comissió Interdepartamental de
la Dona, que afecta la majoria de les Conselleries, i que aquí
ja hi ha tota una sèrie de partides obertes i habilitades per
poder donar compliment a tota una sèrie de programes i
objectius per incrementar i fomentar la igualtat
d'oportunitats de la dona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6420.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.
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Esmena 7026 del grup Nacionalista-PSM. Sr. Sansó, té
vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 7026.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6742, del grup parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És demanar suport per a centres de
serveis de planificació familiar a cadascuna de les illes, perquè
vistes les promeses de gastar 1.000 milions anuals, que no ens
cansarem de recordar, vistes les actuacions del Govern en
matèria de la dona, no entenem on es gasten aquests 1.000
milions i vistes les esmenes que ens aproven, veritablement
creim que tendran vertaderes dificultats per gastar aquests
1.000 milions anuals. Per tant, els oferim una altra oportunitat
perquè es comprometin a tirar endavant serveis que creim que
són importants per la igualtat de les dones i, en aquest cas,
aquests serveis de planificació familiar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El grup Popular
creu que, a través dels centres d'informació de la dona, que
també estan en marxa, a partir d'enguany, a Menorca i a
Eivissa, en virtut de respectius convenis de col•laboració amb
els Consells Insulars i a través del propi servei de la Comissió,
creim que es dóna o es pot donar informació de temes de
planificació familiar per part de totes aquelles persones que així
ho sol•licitin o ho demanin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Recordarem, en el seu moment, que es creïn aquests
serveis que vertaderament hi hagi el personal qualificat per
donar aquesta informació correctament, cosa que suposarà,
evidentment, un augment pressupostari, encara que avui no
vulguin aprovar aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Votació de l'esmena 6742.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6743 del grup parlamentari Socialista. Sr. Tur,
té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena proposa la
creació del Servei d'atenció telefònica 24 hores, que
funciona a altres comunitats autònomes; en canvi, a les Illes
Balears encara no s'ha creat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. En aquest sentit creim que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és puntera en
aquest sentit i, avui per avui, hi ha en marxa el telèfon 112
d'urgències que està en marxa i funcionant les 24 hores del
dia. Crec que som l'enveja de moltes comunitats autònomes
de tot l'Estat espanyol que, fins i tot, vénen aquí a Balears
a veure com i de quina manera funciona aquest centre.
També tenim en marxa el telèfon 900-321-321; també hi ha
els centres d'informació i hi ha l'Associació de víctimes del
delicte, que crec jo que donen una complida resposta de
servei i atenció al ciutadà durant totes les hores del dia.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6743.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació? No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT: 

7 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 7031 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena proposam que
es faci un conveni amb l'Ibavi per donar prioritat als pisos
d'acollida per a dones maltractades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena 7031.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació? 

EL SR. LLETRAT: 

7 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 344101 es manté l'esmena número 6680
del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Estam davant un altre pla aprovat
però no dotat pressupostàriament i, per tant, amb
impossibilitat perquè es pugui aplicar. Proposam aquesta
esmena que preveu la dotació d'una partida de 30 milions de
pessetes per fer possible l'aplicació del Pla d'atenció a la
immigració a les Illes Balears, i proposam amb la mateixa
esmena que sigui proporcionalment transferit amb parts
proporcionals -valgui la redundància- a cadascun dels
consells insulars perquè sigui gestionat pels consells
insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Votació de l'esmena 6680.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació? 

EL SR. LLETRAT: 

7 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 463101, atenció i servei al ciutadà, es
manté l'esmena 6400 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
per tal d'incrementar els recursos en el concepte d'inversions
reals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup, el Grup Popular, considera que les partides que
hi ha en aquest moment per al programa d'atenció i servei al
ciutadà en principi són suficients per poder dur endavant tot
aquest programa i que, en definitiva, els ciutadans que
acudeixen a aquest servei crec que estan satisfets i que el
nivell de satisfacció global a la nostra comunitat d'així com
funciona aquest servei és bastant positiu.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6400.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació? 

EL SR. LLETRAT: 

7 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 521101, centres tecnològics, s'ha
presentat l'esmena 6649 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Socialista volem
denunciar una vegada més aquesta obsessió que té el Govern de
les Illes Balears per quedar-se amb tots els recursos que reb des
d'altres àmbits de l'ÇAdministració i continuar negant als
consells insulars que puguin disposar de partides
pressupostàries o de recursos econòmics que afecten moltes
vegades competències que ja gestionen els consells insulars. En
aquest cas concret feim referència, en aquest esmena, als
programes comunitaris europeus i proposam, al contrari del que
fa el Govern fins ara, que es destini o es transfereixi als consells
insulars el 60% de les partides pressupostàries que corresponen
a aquests programes comunitaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Creim que aquesta esmena no
és factible perquè no es tracta que aquests subprogrames no són
subvencions així a la lleugera, sinó que són cofinançaments de
projectes competitius, de consorcis on està inclòs el Govern
balear, amb la qual cosa creim, des del nostre punt de vista, que
no es pot fer efectiva aquesta idea de l'esmena del Grup
Socialista de traspassar un tant per cent d'aquests programes
perquè els gestionin els consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de l'esmena 6649.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació? 

EL SR. LLETRAT: 

7 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 521201, foment de l'ús de les
tecnologies de la informació i comunicació, no s'han
presentat esmenes.

Acabada la secció 11, i vist que el cansament comença
a fer estralls dins aquesta sala, suspendrem la sessió fins a
les 20,10, un quart d'hora. Moltes gràcies.
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