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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
per tractar els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 1998. En primer lloc, deman si
hi ha substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Iniciarem el debat a la secció 14, Conselleria d'Economia i
Hisenda. Al subprograma 121501, actuacions administratives
relatives a casinos, jocs, apostes i espectacles, s'hi manté
l'esmena 6975 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'any passat va triomfar una esmena
del nostre grup que proposava revisar una campanya de
prevenció de la ludopatia, malaltia on cauen alguns jugadors.
Va triomfar temporalment perquè no l'hem vista, aquesta
campanya, i sembla..., bé, demostra una vegada més que aquest
debat moltes vegades no té sentit, sobretot si el Govern no
compleix el mandat parlamentari.

Enguany intentam una altra via, i com que el Govern ja no
necessita estímuls per a fer campanyes, ja està permanentment
en campanya, el que proposaríem és retolar en els locals de joc
i a les màquines recreatives el perill contra els excessos del joc,
de la mateixa manera que els paquets de tabac duen un
advertiment que el tabac perjudica la salut -i aprofit per dir que
aquesta sala està greument contaminada- també les màquines
recreatives, els locals de joc, haurien de tenir un advertiment
ben fort sobre el fet que el seu abús perjudica també la salut, no
només la butxaca sinó també la salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Em sap greu Sr. Sampol
que aquesta esmena no tengui la mateixa sort que l'esmena
que l'esmena que vàrem presentar l'any passat. El nostre
grup, en principi, no li donarà suport; no obstant això som
conscients que el joc és una activitat que pot ser, fins a un
cert extrem, perillosa per a la societat i que convé fer
campanyes per intentar advertir d'aquesta circumstància la
població de les Illes Balears, i des del grup som conscients
que és bo que es facin aquest tipus de campanyes de
conscienciació, però la idea que hi ha en principi és intentar
que aquestes campanyes de retolar els locals i les màquines
advertint del perill que suposa el joc, siguin també
suportades i finançades pels mateixos locals i pels mateixos
empresaris que tenen llocs o establiments on hi ha aquest
tipus de màquines i on s'afectua aquest tipus de joc.
S'intentarà que aquestes campanyes siguin finançades per
les empreses que surten beneficiades d'aquest tipus
d'activitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de l'esmena
6975.

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 551101, elaboració i difusió estadística,
es mantenen les esmenes següents: esmena 6976 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una esmena que
segurament hagués agradat molt al Sr. Forcades, un bon
conseller d'Economia i Hisenda que vàrem tenir fa uns anys.
Proposa la realització d'un informe sobre la balança fiscal
de les Illes Balears, és a dir, calcular quant tributam per tots
els conceptes els ciutadans de les Illes Balears, i també
calcular les despeses totals realitzades per totes les
administracions. La diferència creim que seria ben
il•lustrativa, i hem vist que dins ponència hi va haver 30
vots en contra i 20 abstencions. Jo crec que aquests vots en
contra i aquestes abstencions són un mecanismes lògic
d'autodefensa de les ideologies, que hi perdrien molt si els
ciutadans de Balears coneixien aquesta dada. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
estudi que demana el PSM, en part podem tenir aquestes dades,
és a dir, els ingressos per diversos conceptes tributaris a totes
les administracions, ja que això figura en els pressuposts i, en
aquest sentit, l'Institut Balear d'Estadística efectua, entre altres
estudis, dos en concret: un sobre els pressuposts inicials i l'altre
sobre els pressuposts liquidats de les administracions d'aquí, de
la nostra comunitat, tant dels ajuntaments, com dels consells,
com del Govern, i també tenim dades referents als tributs
gestionats per l'Estat i també disposam d'informació mitjançant
les diverses publicacions del Ministeri d'Economia i Hisenda
sobre quin són aquests tipus de dades, i s'ha de dir que és difícil
la seva quantificació amb exactitud, ja que hi ha empreses que
desenvolupen la seva activitat dins el territori de la nostra
comunitat i que després tenen el seu domicili social a altres
comunitats i també viceversa. En aquest sentit, diré que hi ha
converses amb l'Insitut d'Estudis fiscals i s'està pensant com
abordar aquest tipus d'estudi amb aquest grau de complexitat
tan important que suposa. 

En principi el nostre grup no donarà suport a aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a la votació de l'esmena 6976.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6977, també del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la manera més
objectiva de conèixer el nivell, la qualitat dels serveis
públics en l'aspecte de serveis transferits a les comunitats
autònomes, és calcular el seu cost en pessetes per habitant.
Creim que seria una dada molt important que a les Illes
Balears, a l'hora de negociar qualssevol futures
transferències, tenguéssim aquesta dada, és a dir, el cost de
cada servei transferit per comunitats autònomes en pessetes
per habitant. 

Veig també que, bé, en aquest cas hi va haver més vots
a favor en ponència, sorprenentment el Partit Popular, que
sempre ha defensat un sistema de finançament en pessetes
per habitant, va votar en contra, quan precisament això,
aquesta dada ens carregaria d'arguments a l'hora de negociar
futures transferències; ara, també posaria en evidència les
darreres transferències que hem assumit quant a
finançament universitari i finançament no universitari i, tal
vegada per això, jo ja els assegur que votaran en contra.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, saber les dades per
habitant és una manera de tenir una dada de referència, però
jo crec que no és la manera més objectiva per poder valorar
els serveis transferits, és una manera. Dins el consell de
política fiscal i financera hi ha comunitats que pensen d'una
manera i comunitats que pensen d'una altra i, en principi, el
nostre grup no donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a la votació de l'esmena
6977.

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.
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Esmena 6340 d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 50 milions de
pessetes per a l'elaboració i posada en marxa del pla estadístic
balear, perquè pensam que ha de ser un instrument, una eina de
coneixement de la nostra realitat i, per tant, pensam que se li ha
de destinar aquests doblers. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació de l'esmena 6340.

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.

Al subprograma 611101, Direcció i serveis general
d'Economia i Hisenda, no s'hi mantenen esmenes. Al programa
6121, previsió i política econòmica, no s'hi han presentat
esmenes. Al subprograma 612201, planificació, programació i
política pressupostària, hi ha presentada l'esmena 6978 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per al nostre grup resulta bastant
sorprenent que malgrat el Govern i el Partit Popular en vulguin
fer una bandera, d'estar en primera línia d'avantguarda
informàtica, cosa que dubtam, una cosa tan peregrina com
presentar aquests pressuposts en format informàtic i, per tant,
amb suport magnètic, per poder-hi treballar tant els diputats
com per poder-ne treure qualsevol mena d'estadística i dades
comparades respecte dels subprogrames d'altres anys, creim que
ens ajudaria a tots a millorar en qualitat les esmenes i les
aportacions que podem fer els distints grups. Per tant, ja és una
esmena que anam reiterant, i desgraciadament no té el suport
del partit majoritari, perquè els pressuposts de les Illes Balears,
els de l'any 99, com a mínim, se'ns presentin, se'ns lliurin amb
suport magnètic. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident  substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no entén
com, si des del PSM estan tan convinçuts, que els
pressuposts s'hagin de presentar amb suport informàtic, com
així, si ells realment estan tan convinçuts d'això, als
ajuntaments allà on tenen àrees de responsabilitat o a altres
institucions, tipus consell insular, si realment creuen en això
i n'estan tan convinçut, com així no passen a l'oposició els
pressuposts amb suport informàtic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol replicar?, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No he entès quina és la postura
del Partit Popular respecte del suport informàtic al Govern
balear respecte dels pressuposts de l'any que ve, he entès
que han fet una aportació respecte del que demanarà el Grup
Popular al Consell Insular de Mallorca o a d'altres
corporacions, ens sembla interessant per estudiar-ho, el que
ens agradaria és saber què en pensen que el Govern balear
amb 120.000 milions de pessetes, la institució
indubtablement d'autogovern amb pressupost molt més
important que qualsevol altra, amb moltíssima distància,
multiplicant per deu qualsevol que li vagi per darrera, ens
agradaria saber si considera o no que això s'ha de fer així o
si fa comptes fer el mateix que facin a Lloret o a Costitx o
a qualsevol banda de Mallorca, de Menorca o d'Eivissa o
Formentera, i fan comptes prendre-ho com a referència, a
veure si la referència seran els ajuntaments, els governs
autonòmics, federals, estatals, mundials que funcionin en
primera línia d'informàtica o si fan comptes mirar cap
endarrera a veure si hi ha qualcú que els pugui donar
mostres cap enrera i copiar-los. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Pensam que qui vulgui tirar la
primera pedra en aquest sentit que la tiri, i que el Govern
balear ha donat prou mostres de la importància que dóna a
les noves tecnologies, amb tot un conjunt d'activitats i
iniciatives que està duent a terme. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a la votació de l'esmena 6978.

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:

Gràcies.

Al subprograma 612301, control intern i comptabilitat, no
s'hi han presentat esmenes. Al subprograma 612401, gestió de
Tresoreria, tampoc no s'hi han presentat esmenes. Al
subprograma 613102, suport tributari, s'hi manté l'esmena 6371
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per a la seva defensa, té
la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, dins el programa de
suport tributari, allò que pensam que hauria de fer aquest
govern és fer un estudi exhaustiu, per a això hi destinam 10
milions de pessetes, sobre el frau fiscal a la nostra comunitat
autònoma, per tal que una vegada que coneixem fins on arriba
aquest, puguem posar en marxa les mesures adients per evitar-
lo. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Des del nostre grup en aquest tema,
respecte de fer un estudi sobre el frau fiscal a la nostra
comunitat, hem de dir que hi ha tot un conjunt de persones a la
Comunitat Autònoma, a la Conselleria d'Hisenda, en concret a
la Direcció General de Tributs, que durant tot l'any es dediquen
a aquest tipus d'activitats, a vigilar, a controlar, que els tributs
que han de pagar els ciutadans de la nostra comunitat els vagin
pagant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam a votació l'esmena 6371.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 613201, suport a la gestió tributària i
tutela financera dels municipis, no s'hi han presentat
esmenes. Al subprograma 631101, política financera, no s'hi
han presentat esmenes. I aquí acabam la secció 14, i entram
en la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral.

A la totalitat de la secció, s'hi mantenen les esmenes
següents: esmena 6372 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, esmena 6871 del Grup Parlamentari Mixt, esmena
6983 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i una in
vocce del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l'esmena 6372, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat
perquè no coincidim en absolut amb els objectius que es
marca el Govern balear a aquesta conselleria, i ens reservam
tota l'argumentació per debatre en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Per defensar l'esmena 6871 del Grup Parlamentari Mixt,
la Sra. Maria Antònia Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de
reducció, no, a la totalitat a la secció 15, atès que el
pressupost de la conselleria no s'adapten a les necessitats
existents.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Per defensar l'esmena 6983 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, i amb el seu permís, reservarem tota
la nostra bateria d'arguments per al debat en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Per defensar l'esmena in vocce del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo demanaria, si és possible,
reglamentàriament, realment al nostre grup es va produir un
error, en el sentit que es va duplicar una esmena i va quedar
sense presentar l'esmena in vocce, però que realment l'esmena
6804 és realment o té la intenció de ser, encara que no ho és,
l'esmena de totalitat a la secció. Jo demanaria si es pogués
considerar la 6804 com a esmena de totalitat a la secció. es
tracta d'un error material, perquè deixi de ser in vocce.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Simplement, donar pre
reproduïda la nostra postura en relació als altres grups, i
reservar la nostra argumentació per al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

El diputat Sr. Soler, pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És obvi que aquesta bateria de quatre
esmenes tenen com a objectiu únic estirar les orelles al
conseller dins plenari i, en conseqüència serà allà on se
substanciaran aquestes esmenes per la nostra part també.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. 

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6372,
6871, 6983 i 6804.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Als programes no classificats s'hi mantenen les esmenes
següents: esmena 6866 del Grup Parlamentari Mixt. Per
defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació
per tal de desenvolupar la Len a Menorca, a fer possible el
que la reserva de la biosfera i la reserva natural de ses
Salines estiguin en condicions més adients.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És obvi que el pressupost global
de la conselleria no permet una quantia tan important, és a
dir estam davant un ventall de 4.000 milions de pessetes i
òbviament el nostre grup votarà en contra d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6866.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

No.

EL SR. LLETRAT:

Perdó. Rectific.

EL SR. PRESIDENT:

2 vots a favor.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Així sí. Queda, per tant, rebutjada aquesta esmena.

Esmena 6870, també del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació de
1.800 milions de pessetes per a un pla de protecció del clima,
i engloba també ajudes per a les energies netes i no
contaminants.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Tornam estar ...

(Rialles)

... davant una esmena del mateix tenor, en aquest cas la xifra
és un poquet més baixeta, només són 1.800 milions de pessetes,
no obstant això nosaltres ho consideram una quantia excessiva
i, en conseqüència, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6870.

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, per tant, rebutjada l'esmena.

Esmena 6873, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de 500
milions de pessetes, és una esmena de reducció per tal que
no hi hagi tants de diners destinats a dinamització territorial.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una proposta de
reducció del que és el Pla Mirall i el nostre grup, òbviament,
la votarà en contra ateses les característiques i la
importància que dóna el Govern a aquesta qüestió. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6873.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 4321, ordenació del territori i urbanisme
s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 6733 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la diputada Sra.
Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, que demana la
creació d'uns fons especials per a desclassificacions
d'urbanitzables per fer front a compliment de sentències
d'indemnitzacions és i vol ser una alternativa a la política del
Partit Popular que quan es veu forçat a desqualificar i a segons
qui, compra espais. A partir d'aquí creim que és una política
totalment incorrecta, perquè bàsicament és totalment arbitrària,
totalment ajuda a crear tota una sèrie d'interessos d'afavoriment
de determinades persones, i per tant, creim que és molt més
correcte que s'estableixi un fons especial i que serveixi, quan hi
ha sentència es paguin les indemnitzacions, que serveixi com
a instrument vertaderament d'ordenació territorial i no com una
qüestió pròpiament d'afavoriment de determinats interessos
privats. És una alternativa molt clara a la política que avui
realitza el Partit Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. és una òptica o una visió que no
compartim i, és més, estam davant una qüestió com la
classificació i desclassificació del sòl que és una competència
netament urbanística i en aquest cas correspon a les autoritats
urbanístiques dur a terme aquest tipus d'actuacions allà on ho
trobin convenient, en cap cas el Govern de la Comunitat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sra. Barceló, té vostè la paraula per
replicar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

En tot cas agrairíem al Govern que no ho utilitzés com a
argument a hora de triar determinades opcions de compra, que
sigui per protegir, que, com a mínim, no utilitzi aquesta
argumentació. Si vertaderament per protegir a segons quins
determinats indrets ha de comprar, creim que aquesta és una
mala política, i que vertaderament es digui l'ordenació
territorial a qui compet, si no ho volen fer ells, que ho donin als
consells insulars, però bàsicament el que no pot ser, amb els
recursos econòmics adients, però el que no pot ser és que
s'utilitzin determinats recursos econòmics i argumentals polítics
quan els interessa una finalitat o quan no, i aquesta és la política
que avui practica el Govern en matèria d'ordenació territorial.
No valen arguments que compren per protegir, i a partir d'aquí
aquesta avui, la rebatem, és la realitat del Govern, és l'únic
argument que poden assenyalar moltes vegades, i estam
totalment en contra que es beneficiïn determinats interessos
molt concrets amb l'argument que protegeixen. Si tenen o volen
protegir vagin als jutjats i aconsegueixin sentències i a partir
d'aquí desqualifiquin. Si no, utilitzin altres arguments més clars
per als ciutadans i alhora també més clars respecte de quina és
la política del Partit Popular en matèria d'ordenació territorial.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler, en torn de
contrarèplica.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La diputada, en aquest cas,
mescla dues qüestions, com és la qüestió merament
urbanística amb la de política territorial, cosa que no hem
fet nosaltres, i per altra part entenem que perfectament pot
entrar dins el que és una actuació general de Govern
l'adquisició de terrenys amb objectius que vulgui dur a
terme el Govern en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6733.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6612 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló per a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una de les esmenes
que cada any el Govern no li dóna suport argumentant que
ja ho farà, que ja ho té quasi llest, que és una qüestió de
molt poc temps. I any rera any ens veim obligats a continuar
presentant aquesta esmena perquè el Govern, evidentment,
ha continuat sense fer res, són 10 milions per a la Llei
d'espais marins protegits. És una qüestió que durant aquest
curs polític ha sortit prou vegades a debat, i sempre amb
aquesta mateixa argumentació que el Govern ho vol fer.
Creim que el compromís polític d'incloure una partida
específica al pressupost ajudaria un poc en la credibilitat del
Govern que vertaderament tengui interès i intenció
d'executar aquesta activitat que de manera propagandística
cada any anuncien. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sense prejutjar la voluntat o no
voluntat de dur endavant una dotació en aquest sentit, nosaltres
no creim que el lloc més adequat sigui amb una esmena
d'afectació, les esmenes d'afectació, sense cap dubte, i jo crec
que això pot ser un argument en relació a totes les que es
plantegen en aquesta sessió o a d'altres seccions, comporten
aquestes esmenes d'afectació moltes dificultats en el que és la
gestió pressupostària, determinades actuacions que es tenen
previstes que es volen dur endavant a determinats moments no
són emprades o es veu que durant l'any no necessàriament
hauran de ser emprades, en conseqüència, les tramitacions que
això genera són tramitacions molt complexes, i fa que aquesta
partida afectada no es pugui destinar a altres finalitats.
Nosaltres creim que dins el que és la pressupostació, hi ha
d'haver en aquest sentit unes partides genèriques, unes
quantitats genèriques que, per altra banda, és com pressuposta
avui en dia qualsevol entitat o qualsevol administració, i en
aquest sentit aquestes afectacions concretes, i ja dic no entr per
a res a prejutjar si es durà a terme o no aquesta actuació en
concret que proposa la diputada a la seva esmena, des del nostre
punt de vista obeeixen a una mala tècnica pressupostària que no
acceptam. En conseqüència, votarem en contra d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan bons gestors que diuen que són
aquest govern, no em dirà que tindran problemes per treure 10
milions de pessetes per tirar endavant un projecte si vostès
vertaderament hi creuen. La veritat és que creim que el Govern
és capaç de poder o d'haver-se de comprometre el Grup
Popular, d'assenyalar al Govern quines són les seves prioritats
polítiques, i açò evidentment no ha de crear tants de problemes
a un govern que gestiona un pressupost i que d'acord amb el seu
grup ho fa bé. Per tant, creim que en tot el que fa referència a
les esmenes d'afectació, estaria bé que el Grup Popular es
banyés dient, un poc assenyalant i aprovant esmenes, quins són
els objectius prioritaris que tenen com a grup polític, i així
assenyalar-ho al Govern. Per tant, creim que en tot el que fa
referència a esmenes d'afectació, bàsicament és veure la
disponibilitat del grup política del Partit Popular de si són, si
tenen objectius clars a hora de determinar preferències
pressupostàries a un govern que compta amb el seu suport, però
que evidentment el grup parlamentari ha de comptar. Per tant,
demanaríem que en algunes d'aquestes esmenes d'afectació que
veurem al llarg d'aquest debat, es raonessin a partir de
continguts i no a partir de tècnica pressupostària. Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler, torn de contrarèplica.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, que de cap manera no entengui la
diputada que es tracta que el Govern no tengui capacitat de
dur a terme una despesa de 10 milions de pessetes en aquest
capítol  concret que ella proposa.

Per altra part, els objectius clars del que són aquests
pressuposts vénen expressats i concretats al llarg dels toms
mateixos que s'acompanyen al que és la documentació
pressupostària, que, per altra part, el nostre grup
parlamentari comparteix, i és obvi que, des del moment que
tenim uns objectius concrets, clars i fixats, el que sigui
intentar introduir-hi nous objectius es una tasca normal i
lògica per part de l'oposició, però el nostre grup en aquest
moment no la comparteix. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6612.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6375, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 5 milions de
pessetes per a la transferència al Consell Insular de Mallorca
per a l'elaboració del Pla territorial d'aqeusta illa, per tant, amb
un ajut del Govern balear. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És obvi que l'ordenació del territori
en aquest moment és competència del Govern balear i que, per
altra part, ja n'hi ha hagut prou debats dins aquest parlament en
sessió plenària. Des del moment que s'aprovaven els criteris per
a plans territorials d'àmbit més limitat que els de l'illa de
Mallorca, ja va manifestar el nostre grup parlamentari la seva
postura, clara, en el sentit de no fer un pla territorial a nivell de
tota l'illa de Mallorca, cosa que en aquest cas és el que es pretén
d'una manera indirecta, o directa, fins i tot, a través d'aqeusta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6375.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.

Esmenes 6376, d'Esquerra Unida, i 6615, del Grup
Parlamentari Socialista.

Per defensar l'esmena 6376, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució, ja
que pensam que les transferències per a planejaments
urbanístics s'han de distribuir a través dels consells insulars
i, per tant, a aquests estan destinats els 48 milions de
pessetes pressupostats, ja que són aquells qui tenen la
competència en els temes urbanístics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Per defensar l'esmena 6615, té la paraula la diputada Sra.
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, aquesta esmena va
lligada a dues competències que són clarament
responsabilitat del consell insular, la d'urbanisme i la
cooperació municipal; són dos conceptes que clarament van
lligats als consells insulars i, per tant, tot el que són ajuts als
ajuntaments per tal de tirar endavant planejaments
urbanístics han de ser responsabilitat dels consells insulars.
Creim que és una sol•licitud clara i per tant d'alguna manera
reforçaria el paper dels consells insulars ajudant-los a
complir dues funcions clarament d'aquestes institucions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Està clar que les assignacions
econòmiques dels consells insulars en matèria d'urbanisme
ja es varen establir en el moment d'efectuar-se la
transferència, en conseqüència en aquests moments
plantejar aquesta qüestió no ens pareix, des del nostre punt
de vista, adient, i, en conseqüència, votarem en contra
d'aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació conjunta, si
no hi ha cap objecció, de les esmenes 6376 d'Esquerra
Unida i 6615 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1997 1503

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes que acabam de
sotmetre a votació. Esmena 6611 del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena ja mig
complerta per part del Govern, però bé, és important per a
aquesta comissió saber la situació de com està aquesta
transferència al Consell Insular de Menorca per a la redacció
dels plans especials d'ordenació dels aneis. Els fets són que des
del Consell Insular de Menorca s'han establert comissions de
treball per tal d'executar aquests plans especials i en el
pressupost del Consell Insular de Menorca ja figura que aquest
consell ingressarà 6 milions per a la redacció dels plans
especials. Per tant, volíem saber i concretar el compromís del
Govern que aquests 6 milions arribaran al Consell Insular de
Menorca, atès que a la descripció pressupostària aquesta
actuació concreta no figurava. Si hi ha cap compromís
evidentment retiraríem l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La redacció dels plans especials de
Menorca l'efectua el Govern balear en col•laboració amb el
Consell Insular de Menorca i, en conseqüència, les despeses
que se'n derivin ja estan contemplades al capítol d'ordenació del
territori. No és necessari, des del nostre punt de vista, preveure
cap partida perquè les assumeix el Govern directament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Vol la paraula? Passarem a la votació
de l'esmena 6611.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
6613 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta esmena va
lligada a les transferències dels recursos per a la redacció
dels plans territorials a les diferents illes. Són competències
que creim que han d'anar lligades i que la direcció de
l'execució no ha d'estar en mans del Govern de la Comunitat
Autònoma sinó en mans dels consells insulars, que coneixen
perfectament les seves realitats insulars, i a partir d'aquí,
amb un treball de col•laboració municipal, és més fàcil
aquesta redacció dels plans territorials parcials de cada illa.
Aquest és un treball que alhora complementària el que és el
treball d'ordenació territorial de les directrius que ha fet el
Govern i que per tant aquests plans territorials anirien molt
lligats, i la Llei d'ordenació territorial permet, si hi ha
autorització així per part del Govern, que siguin els consells
insulars que ho elaborin. Amb aquesta esmena és d'alguna
manera expressar aquesta sol•licitud per part dels consells
insulars de redactar aquests plans territorial, amb una
disposició que contempla aquesta Llei d'ordenació territorial
de les illes, i que alhora el Govern pagui, perquè el Govern
es va quedar els recursos per exercir aquesta competència.
Per tant, és una sol•licitud que es fa al Govern d'exercir una
competència, que creim que hauria de ser, d'una manera
molt més clara, d'aquestes institucions insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler, té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam, una vegada més, davant
una esmena on es contempla l'ordenació del territori com si
fos ja una competència dels consells insulars, cosa que no
és així. És més, també està clar que quan es varen aprovar
els criteris per dur a terme els diversos plans territorials que
en aquests moments hi ha en redacció, ja va quedar ben clar
dins el plenari d'aquesta casa qui era l'encarregat, qui era
l'administració responsable de dur-los endavant. En
conseqüència, aquesta esmena que pretén, d'una manera
indirecta, transferir una competència dels consells insulars,
no creim nosaltres que sigui aquí, la seu pressupostària,
l'adequada per plantejar aquesta qüestió. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Sra. Barceló, torn de rèplica.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Només recordar al portaveu del Partit Popular que és una
sol•licitud que permet fer la Llei d'ordenació territorial de les
Illes Balears; la llei permet que els consells insulars sol•licitin
aquesta competència al Govern, que el Govern no ens la doni
és una qüestió política, però que legalment és possible i tant si
és possible. És una sol•licitud que feim formalment i el Partit
Popular diu que no, ja està. Però que consti que és una
sol•licitud possible i real. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler, torn de contrarèplica.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En cap cas és una qüestió aquesta
entre els consells insulars i el Partit Popular, serien tres consells
insulars i el Parlament, donat que el Ple del Parlament quan va
aprovar els criteris també va deixar ben clar qui duria endavant
aquests plans territorials. En conseqüència, no vulguem
simplificar aquesta qüestió; i precisament, en aquest sentit, el
que feim, des del nostre punt de vista, és defensar els acords
plenaris presos per aquest parlament en relació amb aquestes
qüestions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena 6613.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
6614 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que ajudaria a un
treball conjunt molt més clar. Es tractaria de plantejar convenis
del Govern amb els consells insulars per a la gestió,
disponibilitat i actualització de la cartografia. Serien uns
convenis que creim que resultarien d'interès per a tots, per la
facilitat quant a l'actualització cartogràfica i la col•laboració
que podrien fer els consells insulars i, per tant, alhora, que el
Govern posàs a disponibilitat dels consells tot el seu material
cartogràfic. Per tant, establir col•laboració institucional i
establiment de convenis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam una vegada més davant
una qüestió que és competència del Govern de la
Comunitat; que el Govern de la Comunitat en aquest
moment ho fa; que té partida destinada a aquest fi.
Inicialment no està tancat a arribar a acords amb els consells
insulars, però no amb una partida on el que proposa és
simplement passar de capítol 6 a 7 aquesta qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6614.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6694 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La defensaré conjuntament amb
la propera esmena que ve, la 6693.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Van lligats, bàsicament, els dos temes, el programa
d'urbanisme que el Govern es va quedar de manera residual
es transfereixi completament als consells insulars, ja que la
competència d'urbanisme íntegrament fou transferida als
consells insulars. El treball que fa el Govern de
col•laboració amb els consells insulars, els consells insulars,
com a mínim, el de Menorca, el pagam al Govern de la
Comunitat Autònoma, i per tant aquests recursos que el
Govern es queda en matèria d'urbanisme no serveixen per
fer les funcions que el Govern hauria de fer. Per tant, des
d'aquest moment que els consells insulars hem de pagar els
serveis al Govern, creim que evidentment els recursos que
el Govern en el seu moment es va quedar haurien d'anar
transferits als consells insulars d'una manera íntegra. I
aquesta és la motivació d'aquesta transferència als consells
insulars del programa d'urbanisme.
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De l'altra esmena ja n'hem parlat, és el Pla Territorial
Parcial de l'Illa de Mallorca, on demanam que es faciliti al
consell insular la seva redacció i per tant els finançaments
adequats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Crec que per part del nostre ja han
quedat clares o prou clares fins ara dues qüestions: una
l'apreciació nostra en relació al contingut econòmic de la
transferència en matèria d'urbanisme als consells insulars; i per
l'altra també la postura en relació a la proposta que fa el Grup
Parlamentari Socialista sobre el Pla territorial de Mallorca, que
també va quedar ben clar en els debats que hi va haver sobre
aquesta qüestió, en el moment de debatre cadascun dels plans
territorials concrets que es proposaren i que es varen aprovar els
criteris per dur endavant pel que respecte a l'illa de Mallorca.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes 6694 i 6693 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al subprograma
441101, proveïment d'aigües, no s'hi han presentat esmenes. Al
subprograma 441201, sanejament d'aigües, s'hi mantenen les
esmenes següents: 6985 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que a Mallorca,
contràriament al que pareixi, sobra aigua, el que passa és
que l'hem de fabricar a partir de l'aigua que ja consumim.
Per tant, aquí hauria de ser una prioritat fomentar la
depuració terciària i per això proposam aquesta partida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d'acord amb
l'objectiu, no amb el contingut concret de l'esmena. Ens
consta que el Govern té previst, a través de l'Ibasan, al llarg
de l'any 98, diverses actuacions en aquest sentit, que sense
cap dubte, superen la previsió inicial que contempla aquesta
esmena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6985.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6619 del Grup
Parlamentari Socialista. La Sra. Barceló té la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt concreta però
molt necessària. La reparació de la depuradora sud de
Ciutadella; una depuradora gran que se li ha d'aplicar a més,
dins aquest programa està aprovat, que s'incorpori a la
depuració terciària aquesta depuradora, i alhora no se
solucionen els problemes d'olors i vessaments estiu rera estiu.
Per tant, creim que és important que a aquestes depuradores s'hi
assenyalin o s'hi puguin plantejar unes reparacions que
vertaderament facilitin que després es pugui anar ampliant amb
aquesta depuració terciària prevista. Per tant, reclamam aquests
20 milions per a la reparació de la depuradora sud de
Ciutadella, que ja són anys que aquesta depuradora té
problemes d'olors i de vessaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El que són les actuacions en relació
al manteniment i reparació de les depuradores està comprès ja
dins el que són les previsions de l'Ibasan i de la Direcció
General de Règim Hidràulic, amb la qual cosa entenem que no
procedeix aquesta esmena, ja que aquestes qüestions s'atenen
normalment amb càrrec al cànon de sanejament, concretament
en aquest sentit. En aquesta depuradora que ha esmentat la Sra.
Barceló s'actua ja per part de l'Ibasan en aquest sentit. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6619.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
6620 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena amb el mateix sentit
que abans, n'ha defensada una el PSM, és el foment de la
depuració terciària com a objectiu prioritari del Govern. I en
aquest sentit es planteja aquesta esmena assenyalant que en
aquest moment, després d'anys i anys de parlar de depuració
terciària, l'Ibasan no està en disposició avui de donar una gota
d'aigua en depuració terciària, i aquesta és la realitat. Hi haurà
programes de futur, però d'alguna manera sempre parlam de
futur en aquesta Comunitat i per tant aquesta esmena de foment
prioritari de depuració terciària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té la
paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup dóna per reproduïts
els mateixos arguments emprats en relació a l'esmena 6985
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6620.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l'esmena que acabam de
sotmetre a votació. Passam al debat de l'esmena 6860 del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de
substitució per tal de fer possible doblar les inversions reals
en infraestructura i manteniment de xarxa de depuradores i
també la incorporació de tractaments terciaris. La quantia és
de 2.230 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té la
paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Quantia gairebé simbòlica, segons
com s'entengui; no, nosaltres entenem que les peticions que
les diverses entitats mantenen a l'esmentada xarxa es
corresponen amb la dotació pressupostària prevista, la qual
es troba avaluada, per altra banda, pel decret corresponent
al desenvolupament de la Llei del cànon de sanejament. En
conseqüència, no creim oportú prendre en consideració
aquesta importantíssima esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6860.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 443101,
educació i promoció mediambiental, s'hi mantenen les esmenes
següents: esmena 6377 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Dins aquest programa d'educació i
promoció mediambiental, allò que proposam amb aquesta
esmena és incrementar els recursos econòmics en 25 milions de
pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. A part que la baixa que es proposa en
relació a aquesta esmena no correspon a cap partida
pressupostària coneguda, o almanco coneguda, nosaltres
entenem que les disponibilitats pressupostàries no permeten
augmentar aquesta partida. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6377.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
6621 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És un pla d'actuació municipal en
relació a ecoauditories. Són programes que ja estan en
funcionament a altres comunitats autònomes on els governs
respectius ajuden als ajuntaments a fer aquests plans
d'actuació lligats a ecoauditories, per tal d'altres qüestions
fer estalvi energètic o millorar el nivell de qualitat
ambiental de les diferents poblacions. Per tant, creim que és
un programa en aquesta Comunitat Autònoma que hauria de
ser prioritari posar en funcionament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Dins el que és el programa Ecotur
ja existeixen una sèrie d'experiències pilot d'auditories
ambientals que es fan, en concret, a municipis turístics. Una
vegada obtinguts els resultats i establerta la metodologia pot
resultar fàcil traspassar-la a qualsevol altre nucli urbà. I des
del nostre punt de vista fins que no s'obtenguin els resultats
concrets d'aquesta experiència no ens sembla adequat
assignar partides pressupostàries amb aquest fi. Primer
esperem a veure els resultats, mirem les possibilitats de
trasplantar aquestes actuacions, però en aquests moments
encara ho trobam prematur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6621.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Passam al debat de
l'esmena 6986 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El Sr.
Alorda té la paraula per a la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha dubte que a les Illes Balears
hi ha hagut una preservació de determinats espais gràcies a una
tasca incansable de conscienciació per part d'unes determinades
entitats sense fi de lucre, que han fet, com dic, una tasca
publicitària propagandística de defensa d'aquests espais. Creim
que la Comunitat els ha d'agrair i els ha de reconèixer aquest
esforç i donar-los suport perquè puguin continuar insistint en
aquesta mateixa línia i puguin aprofundir en totes les línies de
treball que en aquests moments tenen, tant de preservació dels
espais com en la seva gestió, en el cas dels que en són
propietaris, o qualsevol altra línia en la qual treballen, amb molt
de seny, amb molt de rigor, i, com dic, amb molt de profit per
a la societat i gent balear en general. Creim que és bo una ajuda
de caràcter gairebé molt petita, com la que nosaltres hem
proposat en aquesta esmena; però que, sense dubte, suposaria
una bona empenta o una ajuda a aquestes entitats. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Soler, per contestar té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una esmena que entenc
que és d'afectació, no d'addició, on es preveu que es duguin 10
milions de pessetes per donar suport a les associacions de
defensa de la natura. He de dir que dins els pressuposts, en
concret de la Conselleria de Medi Ambient, hi ha una quantitat
pressupostada de 9 milions de pessetes, crec que 1 milió de
pessetes de diferència no és suficient per mantenir la
discrepància que suposa aquesta esmena i, en conseqüència,
votarem en contra perquè creim que la finalitat que es pretén
amb aquesta esmena està perfectament atesa i que per 1 milió
de pessetes de diferència creim que no vendrà d'aquí i, en
conseqüència, queda clara, no només rebutjar aquesta esmena,
sinó la inutilitat d'aquesta mateixa esmena tal com està
plantejada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6986.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena. Al subprograma
443301, dinamització territorial, s'hi mantenen les esmenes
següents: 6374 del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Té
la paraula la Sra. Thomàs per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és de substitució,
perquè sigui transferit als consells insulars tot el programa
de dinamització territorial i per tant el Pla Mirall. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Soler, per contestar té vostè
la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja és una qüestió que s'ha
plantejat altres moments. Està clara quina és la postura del
nostre grup pel que respecte a l'execució del Pla Mirall,
entenem que és una actuació que du el Govern i ha de ser
del Govern i entenem en aquests moments que no és
transferible als consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6374.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Passam al debat de
l'esmena 6631 del Grup Parlamentari Socialista. La Sra.
Barceló té la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És en el mateix sentit que l'anterior
esmena, és el fet que per la seva funció de col•laboració
municipal dels consells insulars creim que aquestes actuacions
del Pla Mirall haurien de ser transferides als consells insulars,
per tal que des d'aquí es pogués exercir aquesta tasca de
col•laboració municipal, pròpia dels consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler, per contestar.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Es poden donar per reproduïts els
mateixos arguments emprats a l'anterior esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6631.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Al subprograma
443401, energia, s'hi mantenen les esmenes següents: esmena
6981 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Amb aquesta esmena proposam al Govern
la creació d'un servei d'auditories energètiques, tant per a
administracions públiques com a empreses privades, amb
l'objecte de diagnosticar uns consums excessius que podrien
servir per prendre després les mesures per promoure un estalvi
d'energia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6981.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Passam al debat de
l'esmena 6982, també del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, en el mateix sentit que l'esmena anterior,
proposam ajuts als ajuntaments per instal•lar sistemes
d'enllumenat que redueixin el consum d'energia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a votació l'esmena 6982.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Passam al debat de
l'esmena 6979 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sampol té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, també dins aquest mateix camp d'energies,
proposam una iniciativa per fomentar les energies
alternatives al món rural. Pensam que també tendria un
efecte positiu evitar excessives xarxes d'electrificació.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Sr. Soler, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una esmena d'afectació
que proposa afectar 30 milions al que són les energies
renovables al món rural; dir que en aquest sentit hi ha un
programa d'ajudes per a energies renovables on s'inclou, com
és lògic, el món rural, dotat amb 111 milions de pessetes. Des
del nostre punt de vista sembla una quantia adient per tal que
s'entengui inclosa aquesta proposta que fa el Grup Nacionalista-
PSM i que, vist el posicionament clar que tenim respecte de les
esmenes d'afectació, nosaltres entenem que això està
perfectament assumit dins aquesta partida i en conseqüència
rebutjarem aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena 6979.

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, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6378 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició de 200
milions de pessetes, perdó, de substitució de 200 milions de
pessetes, que seria per incrementar els recursos destinats al
foment de l'estalvi energètic i l'ús d'energies alternatives i, per
tant, aniria en la mateixa línia que les anteriors del Grup
Parlamentari Nacionalista, però amb molt més milions destinats
a això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Diré, en relació en aquesta
qüestió d'incrementar els recursos en aquest sentit, que
durant el 97 s'han cobert el 100% de les sol•licituds
plantejades i que la voluntat del Govern és atendre aquesta
qüestió. Així, per al pressupost de l'any 98 aquesta mateixa
s'ha incrementat un 11%; creim que l'esforç que es du a
terme és un esforç prou elevat i, en conseqüència, creim que
no és necessari el plantejament que fa aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena
6378.

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:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6625 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula per a la seva defensa la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Encara que s'hagi defensat
gairebé amb els mateixos termes per part del PSM,
bàsicament és la promoció de l'ús d'energies alternatives a
les zones rurals de les Illes Balears, però crèiem, i a rel de
la resposta donada pel Partit Popular i, sobretot, vista
l'execució pressupostària de les ajudes que s'han donat a
aquests diferents programes que són oberts a tots els sectors
econòmics i àmbits d'actuació, creim que és important, per
facilitar l'accés de totes les zones rurals, que hi hagués una
convocatòria específica i, en aquest sentit, assenyalàvem el
sentit de l'esmena.

De fet, el món rural i les ajudes globals dins aquest
sector han estat, creim, totalment insuficients, i no sabem si
per dificultat d'accedir-hi i, a més, ajudaria perquè no hi
hagués aquesta cablejats que, d'alguna manera, després tant
costa soterrar. Per tant, demanaríem aquesta partida
específica per a la promoció i l'ús d'energies alternatives a
zones rurals de les Illes Balears. Gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1997 1511

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Don per reproduïdes les mateixes
observacions fetes a una esmena idèntica del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de l'esmena número
6625.

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 6861 del Grup Parlamentari Mixt. Sra.
Munar té vostè la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

(Intervenció inoïble)

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de substitució
de 111 mil milions de pessetes, per tal de doblar transferències
de capital a empreses privades. La protecció del medi ambient
és el seu principal objectiu, incloent subvencions per al
transport de deixalles per dur-les a reciclar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Passarem a votació l'esmena 6861.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Debat de l'esmena 6980, del
grup parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També dins aquest mateix camp,
proposam un increment de partida per fomentar les energies
alternatives.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6890.

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.

En el programa 4435, qualitat ambiental, s'hi mantenen
les esmenes següents: número 6695, del grup parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
de 100 milions de pessetes destinada a crear una planta de
reciclatge i abocador de residus de demolicions, ja que es
tracta d'una qüestió el tractament de la qual, en aquests
moments, es duu a terme d'una forma deplorable, sense cap
tipus de regulació, i amb tota una sèrie d'abocadors que no
tenen cap tipus de condicions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Soler, per contestar té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com sap perfectament el Sr.
Antich, en aquests moments s'està avaluant la problemàtica
dels residus de la construcció a les Balears, i mitjançant el
pla de residus es coneixeran les instal•lacions necessàries
per resoldre-la, i es podrà fer una avaluació econòmica.
D'aquesta manera, ara no ens sembla oportú dedicar partides
pressupostàries sense saber els costs, les prioritats, els
calendaris, etc. En conseqüència, votarem que no.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Antich, pel torn de rèplica té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, només per fer una petita puntualització, ja que em
sembla que el pla de pedreres ja preveia la possibilitat
d'instal•lar tota una sèrie de plantes de reciclatge de residus de
demolicions, i vull recordar que el pla de pedreres està aprovat
ja.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6695.

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, per tant, rebutjada l'esmena.

Debat de l'esmena 6622, del grup parlamentari Socialista. El
Sr. Antich té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació,
per tal que el Govern Balear participi en la gestió de residus
sòlids urbans en recollida, reciclatge i recuperació ja que, en
aquests moments, amb la posada en marxa de la llei bàsica de
l'Estat, d'envasos i embalatges, creim que seria molt important
que el Govern ajudàs, fent inversions en els Consells Insulars
en el tractament de tots aquests residus a través d'aquests
sistemes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Soler? No havent-hi més debat,
procedirem a la votació de l'esmena 6622.

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 6623, del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta és una ajuda
per al control de la qualitat del compostatge produït a l'illa
de Menorca, per tal de trobar sortides comercials, d'una
manera clara i amb garanties, d'aquest producte, fent
efectiva  la recollida a Menorca. Per tant, demanam que el
Govern col•labori en el control de la qualitat del
compostatge produït a l'illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com sap perfectament la Sra.
Barceló, aquest control el fa el Consell Insular de Menorca
que, a més, és el responsable de la gestió d'aquests residus.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6623.

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.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 8 / 10 de desembre del 1997 1513

Passam al debat de l'esmena 6624, del grup parlamentari
Socialista. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació en
relació al pla i actuacions del tractament de residus especials,
ja que en el Parlament ja hi ha aprovats uns criteris. Creim que
totes aquestes actuacions s'haurien d'avançar al màxim, i, per
tant, es tracta d'una esmena de suport, perquè realment totes
aquestes actuacions es duguin a terme el més ràpid possible.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo, en aquests moments, no tenc les
dades per calibrar de quina quantia és aquesta esmena
d'afectació. En qualsevol cas hi ha previstes partides
pressupostàries en concret per a aquesta qüestió. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena 6624.

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.

Passam al debat de l'esmena 6842 del grup parlamentari
Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació
destinada a millorar la gestió de la recollida de residus a
Formentera. Tothom sap que allà la gestió no és la millor, es fa
a través d'un abocador que no té les condicions que hauria de
tenir, i, per tant, la idea seria que es posassin en marxa els
sistemes necessaris per millorar aquest abocador, així com per
fomentar altres sistemes o mesures en relació al tractament de
residus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6842.

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, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6379, del grup parlamentari
Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució, per
tal que es transfereixin als Consells Insulars 300 milions de
pessetes per al reciclatge dels residus sòlids urbans. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Vull dir, per part del nostre grup,
que encara no existeix cap programa de recollida selectiva
per part dels Consells Insulars que indiqui les
infraestructures a realitzar i el seu cost. Tampoc no sabem
quina serà l'aportació de la nostra Comunitat al sistema
integrat de gestió creat a nivell nacional per a la recollida
selectiva. Per tot això, no ens sembla oportú, en aquests
moments, destinar-hi una partida pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sra. Thomàs, té vostè la paraula en
torn de rèplica.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Per part del Consell Insular de
Mallorca, com a mínim, ja hi ha programes de reciclatge i
supòs que per part del Consell Insular de Menorca i Eivissa no
estaran molt a posar-los en marxa. Es tracta de la col•laboració
del Govern Balear en aquest tipus de tractament de residus. De
tota manera, ja hi ha prou consciència ciutadana cap al
reciclatge i, per tant, 300 milions de pessetes en aquest sentit
tampoc no suposen una gran inversió per part del Govern
Balear.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Posam a votació l'esmena 6379 del
grup parlamentari Esquerra Unida.

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, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6440, també del grup
parlamentari Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostès la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució, i seria
molt semblant a la que hem vist fa un moment del grup
parlamentari Socialista per a la millora de la gestió de residus
sòlids urbans a l'illa de Formentera, que ja ha estat motiu de
debat en aquest Parlament diferents vegades i, per tant, els 50
milions de pessetes del Govern Balear podrien millorar aquest
tema a l'illa de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació l'esmena 6440.

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.

Debat de l'esmena 6988, del grup parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Es tractaria que, en tres anys, el
Govern Balear dedicàs 1.800 milions de pessetes, 600
anuals, a fomentar la recollida selectiva, el reciclatge i el
compostatge, que destinàs la mateixa quantitat que va
dedicar a subvencionar la planta incineradora a l'illa de
Mallorca a fomentar sistemes alternatius, especialment ara
que ens hi obliguen directives europees i legislació
espanyola. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Passarem a la votació de l'esmena
6988.

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.

Debat de l'esmena 6989, del grup parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No entenem per què la
responsabilitat de tancar i de restaurar abocador ha de
descansar, exclusivament, sobre les esquenes dels Consells
Insulars, quan aquesta és una competència del Govern
Balear. Per tant, proposam 50 milions de pessetes per
restitució d'abocadors.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup entén que el pla de
residus sòlids urbans encomana la gestió als Consells Insulars
i preveu, per tant, la clausura dels abocadors. Per altra part, vull
dir que està previst per part del Govern de la Comunitat dur a
terme un inventari dels sòls contaminats durant el 98, i, a partir
d'aquest, avaluar el cost de la clausura i les necessitats del seu
tancament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. M'agradaria que el timbre de veu de
la indignació pogués constar en el diari de sessions. Com a
mínim, hi quedaran les paraules transcrites perquè, realment, el
Govern té molta de barra. En el cas de Mallorca, hi ha un
conveni per construir una planta incineradora i gestionar-la. En
tot el tema del reciclatge, compostatge i restitució d'abocadors
no figura en aquest pla de gestió. Per tant, el Govern no pot
abdicar de la seva responsabilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Soler, en torn de contrarèplica té
vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

És per replicar al Sr. Sampol que el Govern té previst
realitzar, durant el 98, un inventari de sòls contaminats i, a
partir d'aquí, avaluar el cost de la clausura i la necessitat del seu
tancament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de l'esmena 6989.

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, per tant, l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6724, del grup parlamentari
Socialista. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
de 200 milions de pessetes, bàsicament per al foment
d'infraestructures per al sistema de recollida selectiva i
plantes de triatge, i això perquè dins l'any 98 serà quan ja
estarà vigent la llei d'envasos i embalatges i, per tant, igual
que ja s'ha fet, i ja s'ha mencionat anteriorment, en el seu
moment es va fer un conveni per ajudar a la planta
incineradora de Son Reus, també sembla lògic que el
Govern també ajudi als Consells Insulars a posar en marxa
aquestes mesures i aquests tractaments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Passam a la votació de l'esmena
6724.

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, per tant, l'esmena.

Debat de l'esmena 6725, del grup parlamentari
Socialista. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
de 200 milions de pessetes per les transferències als
Consells Insulars per al tancament i segellat d'abocadors. És
a dir, els Consells Insulars estan duent a terme una tasca per
tal de tancar i segellar els abocadors dels residus sòlids
urbans i, per tant, sembla lògic que dins les competències
del Govern Balear, aquest ajudi als Consells Insulars a dur
a terme aquesta gestió el més aviat possible, ja que es tracta
d'un dels temes de més fort impacte ambiental a les nostres
illes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6725.

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.

Debat de l'esmena 6738 del grup parlamentari Socialista. Sr.
Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició de
5 milions de pessetes per fomentar el reciclatge a les illes
d'Eivissa i Formentera, i està en la línia d'altres que ja hem
defensat. Creim que és important a un lloc on aquests sistemes
i mesures de tractament van més endarrerits.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6738.

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.

Debat de l'esmena 6739 del grup parlamentari Socialista.
Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, és tracta d'establir
una partida per al soterrament de les xarxes elèctriques
d'alta tensió. Aquesta és una actuació compromesa pel
Govern en el moment que es va plantejar la llei de l'impost
ecològic, i, per tant, creim que ja és hora que el Govern de
la Comunitat Autònoma comenci a actuar en aquest sentit.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6739.

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 programa 4436, parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena 6712 del grup parlamentari Socialista.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Queda retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Esmena 6737, del grup parlamentari Socialista.
Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per establir un
compromís concret per tal de tirar endavant la gestió de la
reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Gestionar vol dir posar recursos econòmics i, per tant, a
partir d'aquí, tirar endavant aquesta reserva natural. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de
l'esmena 6737.

Vots a favor?
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(Remor de veus)

Jo reconec que tots estam cansats, però els demanaria que
prestessin una mica d'atenció. Vol intervenir, Sr. Soler? Té la
paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Existeix, com sap la diputada, un
contenciós per part del Govern reclamant les competències en
aquesta matèria. No sé si s'ha manifestat la postura que té el
Govern en relació a aquesta qüestió, però és que mentre no es
resolgui aquest contenciós, la gestió i, per tant, les inversions
corresponen al Govern Central.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Barceló, en torn de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Trobam totalment incorrecte la
postura del Govern de la Comunitat Autònoma. Si
vertaderament el Govern de la Comunitat Autònoma vol fer i
vol treballar per aquesta reserva natural, el primer que ha de fer
és posar-hi recursos econòmics, al marge de contenciosos
existents. Si realment tenen voluntat, hi posin doblers i, a partir
d'aquí, deixin que la justícia resolgui, en el seu moment, però
en aquest moment és necessària una gestió ràpida en torn al
manteniment del nivell ecològic d'aquesta reserva nacional. Per
tant, creim imprescindible aquest compromís i, en tot cas, el
que no pot fer el Partit Popular és excusar-se darrera un procés
que pot ser lent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Tal vegada seria millor que haguessin
presentat una esmena en aquest sentit als pressuposts del
Govern Central a Madrid. Creim que aquí no és la seu
adequada, i només faltaria que el Govern, sobre una qüestió que
té ne litigi, reclamant les competències, hi posàs doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6737.

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 6373, del grup parlamentari Esquerra Unida.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució per
tal d'incrementar la transferència de recursos a l'Institut
Balear de la Natura per a la gestió de parcs naturals, àrees
naturals, itineraris i refugis, ja que consideram que aquests
50 milions millorarien en molt la gestió de l'Ibanat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup entén que, amb la
quantia que hi ha prevista en els pressuposts, és suficient per
dur a terme el manteniment dels parcs naturals i de les àrees
recreatives i refugis d'una manera correcta i, en
conseqüència, no creim adient l'esmena que planteja
Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6373.

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 511201, direcció de serveis generals
de medi ambient no s'hi han presentat esmenes.

(Remor de veus)
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En el subprograma 511201, infraestructura i recursos
hidràulics, s'hi han presentat les esmenes següents: esmena
6618, del grup parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és, bàsicament, per
establir una línia d'ajuts tècnics i econòmics per canviar el
sistema del reg al camp per tal d'estalviar aigua. Hi ha
comunitats autònomes que ja ho tenen regulat així. A nivell
nacional, hi havia un pla de reguiu, que el Govern del Sr. Aznar
va paralitzar de manera immediata, i per tant creim que el
Govern de la Comunitat Autònoma, com fan altres governs
autònoms, hauria d'impulsar aquest canvi de sistema de reg
amb la finalitat d'estalviar aigua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de l'esmena
6618.

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.

Passam al debat de l'esmena 6732, del grup parlamentari
Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Agruparé quatre esmenes en aquest
sentit, perquè totes van molt lligades, són les quatre següents.
La primera, la 6732 assenyala la necessitat d'establir una
quantitat de 150 milions per a la neteja i el manteniment de
torrents a Mallorca, a fi de prevenir desbordaments.

La segona esmena, la 6793, de 50 milions de pessetes, per
a neteja i manteniment de torrents a Eivissa i Formentera, per
prevenir inundacions. La 6843, de 50 milions de pessetes, per
a infraestructures de desballestament a la ciutat d'Eivissa, i la
6616, que va lligada bàsicament a millorar les xarxes de
distribució d'aigua. Aquesta és una actuació que ajudaria a
l'estalvi real d'un recurs hidràulic que és escàs a totes les illes.
Per tant, creim que és una actuació que el Govern hauria
d'impulsar d'una manera més decidida.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta agrupació
d'esmenes, vull dir que, pel que respecte al manteniment i
neteja de torrents a Mallorca, a Menorca, Eivissa i
Formentera, el Govern ja té partida prevista en aquest sentit.
Estan quantificades aquestes actuacions en 130 milions de
pessetes, que el Govern considera -i el nostre grup també-
perfectament ajustat a les necessitats que es plantegen.

Per altra part, l'esmena relativa a la infraestructura de
desballestaments de la ciutat d'Eivissa, és un tema clar de
competència municipal. No obstant això, està clar que, amb
el programa d'acondicionament i millora del llit de torrents
comprès al conveni de col•laboració de la Comunitat i el
Ministeri d'Obres Públiques -avui Medi Ambient- es
contemplen obres per a la canalització dels torrents de Ses
Dones i La Clavanera, dels termes municipals d'Eivissa i
Santa Eulàlia, amb una inversió de 64.909.940 pessetes, a
desenvolupar i executar els exercicis del 98 i el 99, la
finalitat fonamental de la qual és prevenir en tot allò que
sigui possible i millorar les infraestructures dels termes
municipals esmentats per evitar inundacions. En
conseqüència, aquesta esmena concreta, com és lògic, es
rebutja.

Per altra part, el proveïment d'aigua a les poblacions i la
reparació de les canonades és una competència clarament
municipal, sense perjudici que, com a mesura de foment, hi
pugui col•laborar qualsevol altra administració pública. En
aquest sentit, la direcció general de Règim Hidràulic de la
Comunitat Autònoma col•labora, a través de convenis, amb
els Consells Insulars en les obres del pla d'obres i serveis
d'aquests, i destina a aquest efecte la quantitat anual de 300
milions de pessetes.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Podem votar conjuntament les
esmenes? Procedirem a la votació de les esmenes 6732,
6793, 6843 i 6616, totes del grup parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena , del grup parlamentari
Socialista. La Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. 300 milions és la màxima quantitat
que el Govern de la Comunitat dedica a obres hidràuliques a
través dels Consells Insulars, una quantitat francament ridícula
en vista de les demandes existents avui a les diferents
poblacions de Menorca. Això són plans d'obres i cooperació
entre institucions, on el Govern de la Comunitat Autònoma,
curiosament, sempre és la administració que més s'escaqueja,
quan són obres de necessitat, obres d'infraestructura i, per tant,
el Govern de la Comunitat Autònoma fa el mínim. És una
quantitat congelada des de temps immemorials. Per tant, creim
que és important que el Govern es comprometi més en el que
són les infraestructures bàsiques, ja que té l'obligació de fer-ho
per llei i si, vertaderament, vostès estan predicant o procurant
la col•laboració institucional, és en aquestes infraestructures,
les bàsiques, les que arriben a tots els ciutadans, per on hauria
de començar el Govern de la Comunitat Autònoma i, per tant,
d'entrada, duplicar, la quantitat que destina -repetim- des de fa
molts anys, i d'una manera totalment congelada a aquests plans
d'obres i serveis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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. Debat de l'esmena 6690, del grup
parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, és, exactament, la mateixa esmena que la que
ha defensat fa un moment el grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6690.

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.

Arribat a aquest punt s'aixeca la sessió. Recomençarà la
sessió a les 16.30 h.

(Remor de veus)

Un moment. En el subprograma 514101, ordenació del
litoral, s'hi mantenen les esmenes següents: 6862, del grup
parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de
substitució de 16 milions de pessetes per doblar el personal
de la direcció general de costes i ports, incrementant així la
vigilància i la inspecció de la zona de servitud i de protecció
de les costes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedirem a la votació de
l'esmena.

Vots a favor de l'esmena 6862?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena. S'aixeca la sessió
fins a les 16.30 hores.
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