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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió.

Al subprograma 513101...

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Na Catalina Bover substitueix en Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Al subprograma 513101, planificació i construcció
d'infraestructura de carreteres s'hi mantenen les següents
esmenes: esmena 6441, del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Això és una esmena
d'afectació, de 50 milions de pessetes per expropiació de
camins, per facilitar els accessos a les platges de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà en contra,
perquè no és una competència de la Comunitat Autònoma.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 6641.

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 6594, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és per fer front a un
deute, un deute històric d'aquesta comunitat respecte a les
persones a les quals s'ha expropiat terrenys per a la
construcció de carreteres. Creim que aquest deute l'haurien
de tenir amb els bancs, i no amb els particulars, i per tant
reclamam el pagament del total del deute de les
expropiacions, i per açò la partida de 1.000 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ja va presentar una
esmena per tal d'incrementar aquesta qüestió, i per altra part
hem de dir que el deute de les expropiacions, com sap
perfectament la Sra. Diputada, perquè és un motiu històric
de discussió dins aquest parlament, és un deute viu, que no
s'esgotarà mai, atès que sempre es van executant noves
obres, i no obstant això dins el 98 es fa un esforç important
per tal d'anar reduint la quantitat que hi ha pendent amb
aquesta qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6594.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6602, Del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta bàsicament és molt semblant
i igual a la que abans ha explicat el Grup d'Esquerra... Esquerra
Unida, que és per a l'expropiació de camins de l'accés públics
i gratuït a les platges. Anava a dir Esquerra de Menorca, i és
d'Esquerra Unida. Bàsicament no valoram i no podem estar mai
d'acord amb la motivació que ha fet el Grup Popular per tal de
dir que no a aquesta actuació, que no és seva aquesta
responsabilitat. El Govern de la Comunitat Autònoma està
reclamant la capacitat d'ordenació dels ANEI, aquesta és la
realitat, i dins aquestes àrees d'ordenació existeixen accessos a
les costes, accessos a les platges, que es reclama des de
Menorca, fins i tot des del propi Partit Popular, que aquests
camins siguin viari públic, i per açò és necessari el pagament de
les expropiacions. Creim important que aquesta mesura que fins
i tot el Partit Popular ha contemplat com a mesura coercitiva si
no donaven llum unes negociacions que havien de culminar dia
31 de desembre, a fi que durant l'any que ve -com que
d'aquestes converses, la veritat és que poc se'n sap- i davant el
dubte que surtin o es resolguin d'un manera positiva, creim
important que aquest compromís com a mínim es manifesti de
manera clara per part del Govern i que es comprometin en el
pagament d'aquests costos per fer l'accés gratuït a les platges de
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com vostè sap, Sra. Barceló, amb el
tema de públic el nostre grup no hi ha estat mai d'acord, i per
altra part entre els diversos camins que proposa vostè per
arribar a aquesta qüestió, per arribar al final d'aquesta qüestió,
precisament proposa un camí més llarg i fent voltera a través de
la Comunitat Autònoma, quan nosaltres pensam que el camí
més curt i més adient és a través dels ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, torn de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El camí que siguin els ajuntaments
que expropiïn està de fet coartat per sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, que assenyalava que la
responsabilitat és de qui ha d'ordenar aquests espais naturals.
Per tant, aquesta és una qüestió clara, i en torn a les opinions
dins els seu grup, la veritat és que són àmplies i variades al
respecte. I entre d'altres, si encara són del seu grup, els
membres del Partit Popular del terme de Ciutadella, li he de dir
que estan, si no es resolen via negociació, que duen anys
negociant sense cap tipus de sortida, estaven d'acord com
perquè es produís l'expropiació. Si des d'aquí se'ls desqualifica,
em sembla que és un problema intern del Partit Popular; però
sí hi ha part del seu partit que està proposant, si no hi ha acords
entre les parts a 31 de desembre de 1997, la via és
l'expropiació. Per tant és la resposta política que voldríem saber
del Grup Parlamentari Popular, que també hem d'assenyalar que
moltes voltes no està d'acord amb el Partit Popular a altres illes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo en aquesta cosa de la qüestió
interna no hi entraré, òbviament, però el que sí està clar és
que la via de les expropiacions el Grup Parlamentari
Popular no la veu de cap de les maneres. Que quedi clara
aquesta postura, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6602.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6969, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de contingut
idèntica a la que ja ha presentat un altre grup, tot i que de
quantia més modesta. En aquest cas demanam tan sols 300
milions de pessetes per poder avançar en el pagament d'unes
expropiacions forçoses, que realment és insuficient la
quantitat pressupostada. És insuficient per pagar els deutes
que ja es tenen contrets, però és que si a més a més se'ns
anuncia com se'ns anuncia, encara ara sense cap previsió
pressupostària, però diàriament, la veim cada dia, 57.000
milions de pessetes en inversió nova en carreteres, que
naturalment haurà de suposar expropiacions, entenem
nosaltres, expropiacions que també suposadament, perquè
encara no hem vist cap mena de conveni, ni d'esborrany, ni
res que s'hi sembli, tot i haver-lo demanat en distintes
ocasions, sembla que haurà d'assumir íntegrament el Govern
balear el pagament d'aquestes expropiacions. Si no hi ha una
dotació, allò que ens temem és que no s'aturaran pel fet que
no hi hagi previsió pressupostària, sinó que tornarem a
afegir damunt el banyat d'expropiar sense partida, i anar
esperant i acaramullant deutes d'expropiacions forçoses
sobre carreteres que es van obrint. 
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Creim que és una situació greu, hi ha gent que ha estat anys
i panys esperant que l'indemnitzasen per una expropiació, per
haver hagut de suportar un major cost del que se li exigeix com
a ciutadà en general, i creim que és una situació inacceptable
dins un estat de dret. Creim que, per tant, aquests 300 milions
pal•liarien aquesta situació i demanam al Govern una major
sensibilitat al respecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6969.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6595, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, i si em permet de fer un agrupament
d'esmenes, pel que fa a les infraestructures viàries de l'illa de
Menorca. Les aniré defensant, van totes seguides, i aniré citant
els números a fi de facilitar la seva localització dins el
seguiment d'aquesta comissió. Del número 6595 fins a la 6601,
totes dues incloses.

EL SR. PRESIDENT:

6601? D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La primera fa referència, i de fet són compromisos concrets
que el Govern executi xarxa i infraestructura viària a l'illa de
Menorca. De fet sabem que el compromís del Govern, o fins i
tot que hi hagi una partida pressupostària, moltes vegades no és
garantia ni que es comencin les obres. Algunes vegades perquè
hi ha vertaders problemes polítics o de disseny del traçat de les
infraestructures, i altres per manca de recursos econòmics. Així
i tot enguany, a la darrera visita del president de la Comunitat
Autònoma a l'illa de Menorca, se'ns va dir que els recursos
econòmics mai no serien problemes, ja dins 1998, per fer front
a totes les infraestructures viàries que se sol•licitessin. Per tant,
a partir d'aquí ens agradaria que hi hagués un compromís
concret amb una partida pressupostària, amb una concreció de
l'objectiu, d'una sèrie d'obres d'infraestructura que no figuren al
pressupost. És la ronda nord de Ciutadella, el segon tram de
Maó-Fornells, disseny que encara no està decidit, per tant
paralitzat per un problema polític, pròpiament del Govern de la
Comunitat Autònoma; variant de Ferreries, la mateixa versió,
duim anys parlant de la variant de Ferreries i encara no tenim
projecte, és més, ara sembla que en tenim tres, i ara ens haurem
de tornar a decidir sobre el disseny dels tres projectes. Per tant,
tornam a estar embarrancats per problemes polítics per tal de
donar sortida a una reclamació d'infraestructura viària
vertaderament necessària. Carrils bici per Son Bou, per Santa
Galdana de Ferreries, i la darrera esmena per Sant Lluís, es
Castell i Maó. I retiraríem l'esmena 6600, perquè és una obra

d'infraestructura que en aquest moment s'està executant.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré donar-li alguna
informació sobre les previsions que hi ha en les inversions
que planteja. Pel que respecta a aquesta esmena, la 6595, de
560 milions per a la ronda nord de Ciutadella, he de dir-li
que aquesta qüestió formarà part del futur conveni de
carreteres, igual que el segon tram Maó-Fornells, que també
forma part del conveni de carreteres, i la variant de
Ferreries, que també forma part del conveni de carreteres.
Els projectes de carril bici que planteja a Son Bou i a Cala
Galdana, així com també el bicicarril de Sant Lluís, es
Castell i Maó, li hem de dir que els projectes sobre aquestes
qüestions encara no estan redactats, i tenint en compte els
terminis de redacció, aprovació, informació pública i
expropiació, no hi ha termini suficient dins el 98 per tal que
es permeti contemplar partida pressupostària concreta en
aquest sentit. Hi ha altres projectes que sí estan més
avançats, i es podran dur a terme dins el 98, però aquests en
concret que planteja d'aquestes esmenes no. En
conseqüència, a aquestes esmenes votarem en contra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Només m'agradaria fer la reflexió,
i tal vegada en veu alta, de vertaderament si són conscients
el Grup Popular, i sobretot qui fa de portaveu en aquest
capítol, que la contesta que se'ns ha donat avui és una
contesta reincident al llarg dels anys. Això són els fets:
Vindrà amb el conveni de carreteres, la variant de Ferreries
el 97, la variant de Ferreries el 98, la variant de Ferreries...,
i així anam fent. Per tant, la resposta que ens ha donat i no-
res, en el nivell de credibilitat que tenen avui respecte
d'aquestes obres, francament ens esperàvem unes respostes
bastant més aclarides, i sobretot el que esperam més que res
són fets.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la Sra. Barceló comprèn
perfectament que si aquestes inversions d'aquesta envergadura
que ha plantejat no es fan dins el marc d'un conveni amb
l'Administració central, donades les possibilitats de
finançament que té la nostra comunitat autònoma, és
impossible. En conseqüència, per mor d'això, l'única possibilitat
que veim per dur endavant aquestes actuacions concretes que
vostès proposen i que nosaltres des de fa temps hem fet nostres,
és precisament en el marc d'un conveni amb l'Administració
central, alà on s'aportin recursos a bastament per dur endavant
aqueixes qüestions.

Indubtablement, per desgràcia, la nostra comunitat
autònoma, en solitari, no està en condicions de dur a terme
aqueixes actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de les esmenes 6595, 6596, 6597,
6598, 6599 i 6601. L'esmena 660 ha estat retirada.

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.

Passam a l'esmena 6686, del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Antich, té la paraula.

EL SR.ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació
de 1.300 milions, en relació amb variants a Mallorca,
bàsicament per millorar el que són les distintes carreteres
d'aquí, de Mallorca, i sobretot dirigida a millorar la carretera
que va des de Palma, passa per Llucmajor, Campos i
Felanitx, a l'efecte d'evitar que el Govern balear hagi de fer
una intervenció tan impactant i que consumirà tant de
territori com és l'autopista de Llevant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com saben perfectament els
senyors diputats per la compareixença dels responsables de
carreteres davant aquesta comissió, la majoria de les
variants que vostès plantegen, o que vostès proposen, en
aquesta esmena estan incloses en el Conveni de Carreteres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6686.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6715, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, que és
d'afectació i per 100 milions per a l'anualitat 1998, per
construir un carril de bicicleta i per a vianants a la carretera
Muro-Can Picafort, és un complement a altres iniciatives
que ja hem dut a aquest parlament davant la necessitat que
es duguin a terme actuacions d'aqsut tipus per poder
millorar precisament la circulació, tant la dels vianants com
de les bicicletes, a les nostres carreteres i per tal de poder
fer itineraris d'aquest tipus. Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies. En relació amb la qüestió d'aqust carril-bici que
planteja a aquesta zona en concret, he de dir-li que la prioritat
que el nostre grup per a aquesta àrea és, en primer lloc, resoldre
la polèmica qüestió del carril-bici d'Alcúdia a Can Picafort.
Tots els qui formam part de la Comissió no permanent de
sinistrabilitat a les carreteres sabem quines característiques té
i quins problemes té. En conseqüència, creim que és prioritari
donar solució abans a la qüestió del carril bici Alcúdia-Can
Picafort, i llavors entrar en el que seria aquesta qüestió d'un nou
carril-bici a la carretera Muro-Can Picafort.

Nosaltres no creim que la millor solució per a això sigui
addicionar carrils-bici a carreteres ja existents, sinó estudiar
altres trajectes, altres alternatives, en aqueixes zones en
concret, d'uan sèrie de camins que tenguin ús exclusiu en aquest
sentit, com a carrils per a bicicletes, que és precisament el que
es vol fer en la comunicació entre Can Picafort i el port
d'Alcúdia, abans d'entrar en aquesta qüestió que planteja vostè
en aquesta esmena, que creim que no seria més que reproduir
o fer una fotocòpia, per així dir-ho, del carril-bici que hi ha ja
en aquest moment entre Can Picafort i el port d'Alcúdia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6715.

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.

Passam al debat de l'esmena 6716, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet el Sr. President,
proposaria agrupar aquesta esmena, la 6716, amb la 6717,
amb la 6718, amb la 6720, amb la 6721, amb la 6790 i amb
la 6791.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Bé, bàsicament, totes aquestes esmenes van dirigides a
sol•licitar que s'inclogui dins el pressupost de la Conselleria
de Foment tota una sèrie d'actuacions que són necessàries
per a tot una sèrie de poblacions, entre les quals, 100
milions de pessetes a l'anualitat del 98 per a la via de
circumval•lació d'Inca, 50 milions de pessetes a l'anualitat
del 98 per a la carretera Inca-puig de Santa Magdalena, 100
milions de pessetes a l'anualitat 1998  per a la carretera
d'Alaró a Inca, 100 milions de pessetes a l'anualitat 1998 per
a l'ampliació rotonda entrada a Llucmajor, carretera
Llucmajor-s'Arenal, 200 milions a l'anualitat 1998 per a la
via de circumval•lació nord del municipi de Llucmajor i la
construcció d'un carril-bici a la carretera PM-820, entre la
zona d'Es Caló i La Mola, a Formentera, i la darrera seria
una de 50 milions de pessetes per donar solució a la
problemàtica plantejada pel segon cinturó de ronda
d'Eivissa, a la barriada de Can Escandell i accés a l'hospital
de Can Misses. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt telegràficament. En  primer
lloc, la via de circumval•lació a Inca, (...), és a dir,m pel que
fa al tram sud, s'ha previst dins el Conveni de Carreteres. De
la previsió que ens fan de 50 milions de pessetes per a la
carretera d'Inca al puig de Santa Magdalena, els he de dir
que aquesta carretera no és de competència de la Comunitat
Autònoma, no és una carretera de la Comunitat Autònoma.
Pel que respecta a la carretera Alaró-Inca, en aquest
moment el projecte encara no s'ha redactat, en
conseqüència, l'íntegra execució d'aquest projecte dins el 98
no és possible, no obstant això, està previst ja començar una
sèrie de trams que afecten aquest traçat a partir de març del
98.

Pel que respecta a l'esmena 6720, els 100 milions per a
l'ampliació de la rotonda d'entrada a Llucmajor, de la
carretera Llucmajor-s'Arenal, aquesta obra forma part del
Conveni de Carreteres. Com formen part també del Conveni
de Carreteres els 200 milions, és a dir, l'anualitat per al 98,
de la via de circumval•lació nord del municipi de
Llucmajor.
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Pel que respecta al carril-bici de la carretera PM-820, entre
la zona des Caló i La Mola, a Formentera, li he de dir que no
està prevista l'execució, ni iniciar-ne l'execució, dins el 98.

Pel que respecta a l'esmena 6791, de 50 milions de pessetes
per donar solució a la problemàtica plantejada pel segon cinturó
de ronda a Eivissa a la barriada de Can Escandell i accés a Can
Misses, el projecte està en fase de redacció i està inclòs dins el
Conveni de Carreteres. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació les esmenes 6716, 6717, 6718, 6720,
6721, 6790 i 6791.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'esmena 6962, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si no hi ha inconvenient per part de
la presidència, agruparíem totes les esmenes que fan afectació
d'aquesta partida, per dedicar-les a obres concretes de
carreteres; serien la 6962, la 6963, la 6964, la 6965, la 6966.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, idò, entrant en el contingut, primerament agrairíem molt
de cor al Sr. Soler que, en vista que té el Conveni de Carreteres
amb el Govern de l'Estat, no ens agrada dir-ne central, per allò
que pareix que nosaltres mateixos ens col•locam en la perifèria,
però que ens el fes arribar, perquè l'hem demanat en distintes
ocasions al Govern balear i no ens l'ha facilitat.

Jo i agrairia que, en vista que ens contesten per part del
Grup Popular que determinades obres ja estan incloses dins
aquest conveni que no s'arriba a signar, si com a mínim el
nostre grup en tengués l'esborrany, de conveni, per ventura
ens evitaríem alguna mena de debat dialèctic a aquest
respecte, amb independència que, com que no s'ha signat,
tampoc no en tenim la seguretat, però, així i tot, coma
mínim sabríem exactament el detall i no el seguiment que
hem hagut de fer a través de premsa o de declaracions que
més o menys han fet.

Per exemple, d'una de les obres que nosaltres
demanàvem se'ns va dir en ponència que estava dins el
Conveni de Carreteres, era la via de circumval•lació nord
d'Inca, quan ara, pel que hem sentit..., en ponència se'ns va
dir que estava en el Conveni de Carreteres, ara, pel que hem
sentit que s'ha contestat al Grup Socialista, entenem que el
que hi ha al Conveni de Carreters és la via de
circumval•lació sud. Per  tant no hi té res a veure, si és que
és així. En tot cas, en veure-ho, en tenir-lo redactat, ho
interpretarem tot sol.

Les que proposam concretament són:

El desviament de Vilafranca; és evident que en aquest
moment és un mal plantejament entrar per un poble a l'hora
de travessar una carretera de Palma a Manacor; creim que
seria una actuació imprescindible i urgent.

Del desviament de Ferreries, tampoc no en farem ja
gaire esment, el mateix president ens deia, tot desolat, que
era l'únic poble d'Espanya pel qual la carretera encara
passava pel mig, nosaltres no en tenim coneixement tampoc,
però bé, ja que el president es lamentava d'aquesta situació
de Ferreries i atès que tots els grups parlamentaris coincidim
en la necessitat d'aquesta obra, confiam que sigui la
prioritària d'aquewsts pressupostos.

Respecte del túnel de La Mola, a Sóller, és un accés
necessari al litoral de Sóller, i nosaltres creim que ha de ser
a través d'aquest túnel a La Mola, en comptes de
l'alternativa, que seria fer una variant per Son Llampalles;
creim que és una obra molt important, tant que és evident
que l'ajuntament per si mateix no la podrà escometre de cap
manera, i consideram que aviat, per tal de poder recuperar
la primera línia del litoral, seria important dur-la a terme.

Quant a la construcció dels carrils-bici per a bicicletes,
nosaltres no hem delimitat on ni la quantia d'aquestes
actuacions, a fi que sigui el Govern qui, amb major
coneixement o fins i tot amb les seves pròpies prioritats, les
estableixi, però, com a mínim, que figuri com a objectiu clar
i llampant d'aquests pressupostos escometre aquesta mena
de construccions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Soler, té la paraula.
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Pitgi el botó, que no se li ha encès.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Ara s'ha encès.

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir-li sobre el
conveni que jo no li'n puc donar més informació que la que va
donar el conseller d'obres Públiques, el conseller de Foment,
perdó, en la seva compareixença davant aquesta comissió. En
qualsevol cas, creim que per fer les coses com toca, el que
pertoca és que els lliurem el conveni quan estigui signat; abans
de ser signat, creim que no quedaria bé lliurar esborranys o
propostes de conveni.

Algunes propostes que vostès plantegen, intentaré explicar-
los-els.

En primer lloc, el desviament de Vilafranca està inclòs dins
el conveni, està previst dins el conveni, igual que el de
Ferreries. Del túnel de La Mola no hi ha el projecte redactat; en
conseqüència, tenint en compte terminis de redacció, aprovació,
execució, etc., i adjudicació, durant el 98, no hi contemplam la
possibilitat d'inici d'obres.

Pel que respecta a carrils de bicicletes, i ja també contestant
tota una sèrie de qüestions plantejades per altres grups en
relació amb aquesta qüestió, els diré que dins el 98 el Govern
té previstes les següents actuacions en aquesta matèria: La via
de bicicletes Palma-Universitat; un carril-bicicleta a ses
Salines-port Fornells, a Menorca; la passarel•la ciclista del Pont
dels Anglesos, per començar a donar solució a la qüestió de
l'enllaç entre el port d'Alcúdia i Can Picafort, i la ruta
cicloturista de Mallorca. Aquestes són les actuacions que té
previstes dins el 98 el Govern en matèria de carrils per a
bicicletes.

Pel que respecta a la circumval•lació nord d'Inca, o no m'he
explicat o no m'han entès bé, és a dir, a la via de
circumval•lació d'Inca es contemplen en principi dues
actuacions, una, que seria la circumval•lació sud, que és una
circumval•lació contemplada en base a quatre carrils, que forma
part del Conveni de Carreteres, i també la circumval•lació nord,
que és una circumval•lació, en principi, segons tenim entès,
contemplada en base a dos carrils, que també forma part del
Conveni de Carreteres.

És a dir, que, en qualsevol cas, s'hauran de fiar del que estic
manifestant en aquest moment dins comissió; indubtablement,
en aquest moment el conveni no el pot posar el Govern de la
Comunitat Autònoma damunt la taula, però, per una altra
banda, també és claríssim que si aquest no fos via conveni, atès
el finançament que té la Comunitat Autònoma en matèria de
carreteres, seria impensable plantejar aquestes actuacions.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de les esmenes...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, puc demanar votació separada d'una...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, S. President. És la número 6964.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passarem a votar les esmenes 6962, 6963, 6965 i 6966.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

I ara procedirem a la votació de l'esmena 6964.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6381 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena significa fer
la previsió pressupostària de la voluntat política hipotètica que
hi hauria d'haver referent al traspàs als consells insulars del
programa de planificació i construcció de carreteres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha determinades esmenes que
plantegen no directament una transferència dels consells
insulars, sinó que determinades qüestions..., en fi, de
competència dubtosa o competència discutida, puguin ser
executades pels consells insulars. En aquest cas ens trobam
davant tota una proposta de traspàs importantíssim com seria el
traspàs de tota la competència en matèria de carreteres dels
consells insulars. El nostre grup creu que no és la qüestió entrar
en aquest tema dins el debat pressupostari i que si es vol
plantejar la qüestió del traspàs de competència en matèria de
carreteres als consells insulars, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia es planteja la qüestió degudament davant la
Comissió Tècnica Interinsular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, simplement per expressar que aquesta via ja s'ha intentat
amb escàs èxit i llavors, idò, mantenir l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6381.

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 6603 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensarem també la 6605. Són
dues qüestions gairebé històriques dins les demandes que
feim en aquest parlament: és la millora del camí d'en Kane,
a Menorca, i la rehabilitació i ampliació del camí de
Cavalls. Són dos projectes que no ens agradaria que el
Govern ens contestàs, o que el grup parlamentari que dóna
suport al Govern ens digués que el camí d'en Kane és de
titularitat municipal perquè el consell insular té previst,
bàsicament, la seva execució, perquè assumeix que és una
carretera que fa les funcions, avui, de sistema general viari,
de comunicació entre poblacions, que si s'hagués aprovat,
com seria lògic, el Pla director sectorial de carreteres i
s'hagués duit una recomposició de les titularitats aquesta
hauria de ser d'interès general, i alhora també hem de
recordar el compromís del Sr. Verger, responsable de
Foment, dins el plenari del Parlament d'aquestes illes fa
qüestió de mig any que deia que el Govern aportaria els
recursos econòmics per fer front a l'execució d'aquest
projecte. És el camí d'en Kane i, per tant, a partir d'aquí, a
partir de recordar aquest compromís del mateix conseller,
ens agradaria que aquest fos explícit.

Per altra banda, el camí de Cavalls necessita
rehabilitació, necessita manteniment i, sobretot, necessita
una voluntat política molt clara per tal que aquest trànsit
públic que hauria de garantir el consell insular fos prest una
realitat. D'entrada demanam rehabilitació i gestió d'aquest
camí que no suposarà massa problemes de consciència al
Partit Popular, i per açò no hem plantejat aquest dret de
trànsit públic que, encara que aquí no el demanam, també
des del Grup Socialista hem d'assenyalar que no hi
renunciam. Per tant, creim que així com estan redactades
aquestes esmenes podrien ser perfectament assumides pel
Grup Parlamentari Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo no li contestaré que són
competències municipals, però el que és obvi és que parlam
de dues qüestions concretes que no formen part del que és
la xarxa de carreteres del Govern de la Comunitat
Autònoma. No obstant això, el Consell Insular de Menorca
es va proposar plantejar unes prioritats allà on s'incloïen
aquestes qüestions a la Conselleria de Foment. La disposició
del Govern de la Comunitat Autònoma és veure el
plantejament que faci en concret el Consell Insular de
Menorca, veure quines possibilitats hi ha, tot i que, com
queda clar, estam davant actuacions que no pertanyen a la
xarxa de carreteres del Govern de la Comunitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sí, Sra. Barceló, torn de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanaria un aclariment al Partit
Popular perquè la veritat és que no he entès gens la seva
resposta: no he entès si és que ho pensen assumir com a
objectiu del propi Govern a petició -diguem- del Consell
Insular de Menorca, no li diguin del Grup Socialista si açò fa
tanta nosa, però ens diguin clarament que accepten el
compromís d'aquests dos objectius. Si és així ja està bé, però
no..., voldríem veure més concretat què ens volen dir amb
aquest rebuig de les esmenes i, alhora, sense voler dir un no
massa gros. Per tant, demanaríem un aclariment de la resposta
del Grup Popular i, repetim, ens bastaria que aquests objectius
es tinguessin en compte, fossin acceptats i es comprometessin
a actuacions dins el 98. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo no he dit ni sí ni no, sinó tot el
contrari. He dit, en primer lloc, que no li diria que formen part
de la xarxa municipal perquè no ho empraria com a argument;
el que és evident és que està clar que no formen part de la xarxa
de carreteres del Govern. Que el Consell Insular de Menorca
vulgui plantejar unes prioritats en relació a aquestes vies com
a qüestió de béns d'interés cultural, com a qüestió turística, al
marge del que sigui la seva necessitat simplement com a
infraestructura viària, això és una altra qüestió sobre la qual no
ens pronunciam en aquests moments, volem saber en primer
lloc quin és el plantejament que fa el Consell Insular de
Menorca i, en funció del plantejament que faci el Consell
Insular de Menorca sobre aquesta opció, prendrem una
determinació. 

Per tant, no deim ni sí ni no, simplement és una qüestió
oberta; que quedi clar, però, que no forma part de la xarxa de
carreteres del Govern, sense que d'això s'hagi d'extreure una
conclusió clarament en sentit contrari, depèn molt de com es
plantegi la qüestió per part del Consell Insular de Menorca i
quins siguin els objectius que es pretenguin amb aquesta
qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de les esmenes 6603 i 6605.

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:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Passam a l'esmena 6740 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Antich, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en la mateixa
línia de la que ha defensat fa una estona el Grup d'Esquerra
Unida, que és la transferència als consells insulars de la
planificació, construcció, conservació i explotació de la
infraestructura de carreteres. Nosaltres creim que la qüestió
de les carreteres s'ha de veure de forma global; per exemple
aquí a Mallorca el Consell Insular és propietari d'un munt de
carreteres i, per tant, creim que el millor seria que es
veiessin per una sola institució i, en aquest cas, d'acord amb
l'Estatut hi ha la possibilitat de traspassar aquesta
competència als consells insulars i creim que hauria el
consell insular que l'hauria d'exercir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo en aquesta qüestió en primer
lloc em remet a allò contestat a la mateixa esmena
plantejada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Una
observació que també voldria fer per part del nostre grup en
relació a aquesta i en relació a totes les esmenes que
proposen nous traspassos de competències als consells
insular, vull dir que per part del Govern de la Comunitat i
per part del grup parlamentari que dóna suport majoritari al
Govern hi ha un plantejament de taxar, a començament de
la legislatura, les competències que durant aquesta
legislatura serien objecte de traspàs als consells insulars. 
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Creim que allò important en aquests moments és anar
avançant damunt aquest calendari que hi ha previst de traspàs
de competències als consells insulars per a aquesta legislatura,
que és un calendari que així i tot costa complir i bastants
d'esforços es fan per tal que es pugui dur a terme i que, en línies
generals, els nostre grup parlamentari no veu adient ni via
pressuposts ni fins i tot via Comissió Tècnica Interinsular, o no
donarà suport en Comissió Tècnica Interinsular noves propostes
de nous traspassos de competències als consells insulars que no
siguin els objectius que hi ha marcats per aquesta legislatura
autonòmica. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6740.

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.

Passam al debat de l'esmena 6971 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup pretenia no entrar a
discutir quins són els camins i carreteres dels consells o, fins i
tot, municipals que no estan en bones condicions, sinó que
partim de la premissa que n'hi molts que estan en males
condicions i que el finançament dels consells per a la seva
xarxa viària és absolutament insuficient; realment, les ajudes
que rep del Ministeri d'Administracions Públiques són
senzillament anecdòtiques comparades, no ja amb el conveni de
carreteres, sinó comparades amb el cost de qualsevol projecte:
els menys de 200 milions de pessetes que reben, en aquest
moment, els tres consells insulars per fer política de carreteres
són absolutament irrisoris. 

És per això que, atès que encara tampoc no existeix un pla
director de carreteres que ens marqui quines són les bàsiques
línies de circulació, no hi ha dubte que n'hi ha d'estratègiques
i d'importants que són propietat, en aquest moment, dels
consells, de l'antiga diputació. És per això que, com a mínim,
demanam que hi hagi aquesta transferència de 400 milions de
pessetes perquè els consells insulars ja facin l'ús que considerin
adequat per arreglar la seva xarxa viària. 

No cal dir que des del nostre grup allò que caldria és
transferir íntegrament la competència de carreteres als
consells insulars; és una esmena que enguany ja ni hem
presentat atès l'èxit que havia tengut els altres anys. Ara,
mentre mantinguem aquesta doble xarxa, com a mínim que
estigui ben dotada financerament la quantia que hi puguin
dedicar els consells insulars. En cas contrari, probablement
allò que haurem de fer ben a contra nostre és arribar a
regalar les carreteres al Govern balear per veure si algú les
gestiona amb un mínim de capacitat financera. El que no es
pot deixar és en l'estat de degradació que s'estan deixant
actualment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport
a aquesta esmena perquè consideram que el Govern de la
Comunitat Autònoma amb els recursos que té per a
manteniment i conservació de carreteres ja té prou feina
abastament per fer aquesta conservació i, a qui té poc,
demanar-li que passi als altres, creim que és un exercici de
solidaritat molt mal de fer. Per altra part, aquest
plantejament que fa de deixar les carreteres en mans d'altri,
en fi, és una qüestió que a determinats moments no li vull
negar que al Govern de la Comunitat Autònoma se li ha
passat pel cap fer el mateix pel que fa a les carreteres de la
xarxa de la Comunitat Autònoma. 

No obstant això, creim que s'ha de continuar lluitant per
aquestes qüestions i que una via que permetrà alleugerir tots
aquests aspectes a nivell de la Comunitat Autònoma serà el
del conveni de carreteres. No creim que ens haguem de
tancar d'una manera total i absoluta a algunes
col•laboracions en aquest sentit, però en aquests moments
encara, com és obvi, sense el conveni actuant, sense les
carreteres previstes en el conveni, sense la nova xarxa viària
en construcció, fa mal fer distreure una pesseta del que hi ha
per a conservació. En conseqüència, avui per avui en aquest
moment, del desembre del 97 encara li haurem de votar que
no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En qualque moment, quan el
portaveu del Partit Popular ens deia que aquesta obra ja està
inclosa en el Pla de carreteres, en el conveni de carreteres,
havíem dubtat, fins i tot, de retirar l'esmena des de la
confiança que se sabia cert i segur que aquesta obra
s'executaria amb aquest finançament, però atès que el
mateix portaveu del Partit Popular posa en dubte o diu que
seria imprudent prendre mesures mentre aquest conveni no
estigui signat, de moment mantindrem totes les esmenes per
garantir que les obres es facin, perquè nosaltres creim que
si un creu que hi ha d'haver un conveni de carreteres que li
donarà un superàvit a l'hora d'invertir o que considera i ha
venut mediàticament que és un sobrefinançament
espectacular respecte a carreteres, es pot permetre, dins els
pressupostos del Govern, fer aquesta transferència de
l'esforç ordinari que feia anteriorment en el conveni per a
aquests consells insulars. 
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Jo crec que hi ha d'haver un esforç de lleialtat
interinstitucional en aquest govern perquè el finançament dels
consells insulars els ve tot via transferències, via transferències
de l'Estat i via transferències del Govern, no té ingressos propis
i, a partir d'aquí, tota la seva política queda condicionada al
finançament i, d'alguna manera, a la quantia de les
transferències que rep. Creim que estratègicament, per a la
xarxa viària, per als responsables de la infraestructura i de
transport de les Illes Balears, ha de ser preocupant la manca de
recursos que tenen els consells insulars per mantenir la seva
xarxa de carreteres i confiàvem que hi hauria aquest plus de
responsabilitat per dotar majorment els consells en aquest punt.

En qualsevol confiam que, una vegada signat el conveni de
carreteres, hi hagi aquesta consciència i es faci aquesta
transferència perquè, si no, realment hi haurà unes grans
autopistes, hi haurà uns instal•lacions de 30.000 i de molts de
mils de milions de pessetes, mentre que la xarxa que realment
estaria ben dissenyada, que està ben pensada, que és una xarxa
històrica amb un entrunyellat molt important dins les Illes
Balears, es va deixant de la mà de Déu. Creim que no és una
política de carreteres intel•ligent i per tant nosaltres demanam
que si no és avui i no és en aquests pressuposts, com a mínim,
tan aviat com s'aprovi el conveni de carreteres, es reconsideri
aquesta proposta nostra. Perquè si no, a més, ens temem, atès
el sectarisme que per part del nostre grup veim a l'actuació del
Govern balear, que hi hagi consells insulars que sí, que per
determinades obres siguin capaços de convenir, per exemple,
perquè no es contesta ni que sí ni que no a les esmenes que es
presenten, mentre hi hagi altres consells insulars que ho tenguin
més cru a l'hora d'aconseguir aquest conveni. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler, en torn de contrarèplica.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Cadascú entén el que vol, jo crec que
aquí hi ha una sèrie de punts amb els quals podem estar d'acord,
en primer lloc, amb el fet que la inversió en matèria de
carreteres, a causa dels sistemes de finançament autonòmic que
hi ha hagut fins ara, ha estat en línies generals insuficient pel
que respecta a la xarxa de carreteres pròpia de la Comunitat
Autònoma, això fa que en aquests moments hi hagi unes
possibilitats de girar aquesta qüestió, de millorar el que és el
finançament d'infraestructures viàries amb aquest conveni de
carreteres, que nosaltres creim, i no posam en dubte que es
dugui endavant aquest conveni de carreteres com vol suposar
el Sr. Alorda, nosaltres creim fermament que serà una qüestió
que serà una realitat dins el 98, és a dir, llevi's de davant
aquesta busca dels dubtes, nosaltres no tenim aquesta busca
dins l'ull com vostè vol suposar, i que, per altra part, com és
lògic, han de passar uns anys, s'ha de poder executar part
d'aquest conveni, la Comunitat ha de continuar fent els esforços
que es vénen fent en matèria de conservació de la mateixa
xarxa de carreteres, i jo no dic que no arribi un moment en què
sigui factible col•laborar amb els consells insulars en aquestes
qüestions, però avui per avui, a un termini relativament curt a
la vista, creim que és, atesos els recursos de què disposa la
Comunitat Autònoma, creim que és impossible plantejar
actuacions com la que proposa vostè amb aquesta esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6971.

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 aquesta esmena.

Al subprograma 513201, conservació i explotació de la
xarxa de carreteres, s'hi mantenen les esmenes següents:
6397 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
aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Votació de l'esmena 6397.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 10 / 10 de desembre del 1997 1561

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 6388 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició
per superar un dèficit històric des del nostre punt de vista en el
tema del manteniment de les carreteres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6388.

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 aquesta esmena.

Esmena 6604 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Antich,
té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet, agruparia les
esmenes 6604. 6606, 6685, 6719 i 6792.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyor.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Dir que, bé, bàsicament totes aquestes esmenes van
dirigides a sol•licitar un augment de dotació per a la
conservació i explotació de la xarxa de carreteres i millora
de la seguretat vial, algunes d'elles en general, i d'altres a
punts concrets com puguin ser la il•luminació als accessos
als pobles de Menorca, la millora de la carretera Palma-
Manacor, la millora de la carretera Palma-Llucmajor per
s'Aranjassa, l'enllumenat de la ronda d'Eivissa. En relació a
la millora de la carretera Palma-Llucmajor per s'Aranjassa
i la millora de la carretera Palma-Manacor, en relació a
aquesta darrera dir que tenim constància que en aquests
moments es fan obres, però que encara se'n poden fer moltes
més de millora, com puguin ser vial de serveis, rotondes,
circumval•lacions, etc., dir que en relació a aquestes dues
esmenes, a més, la idea és que si realment es milloren
aquestes dues carreteres, segurament això farà no necessari
haver de fer una actuació tan impactant com és el projecte
d'autopista de llevant que té previst el Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, pel que respecta
als enllumenats, dir que les prioritats són en primer lloc
enllumenar interseccions i accessos en segon lloc, en funció
d'aquestes prioritats s'actuarà a les partides que hi ha
previstes. I pel que fa a aquestes diverses esmenes que
planteja de conservacions i millores, dir-li que per al
Govern en aquest moment és prioritari dur a terme les noves
inversions previstes en matèria de carreteres, les noves
obres d'infraestructura, i en funció que aquestes noves obres
es duguin a terme, com és lògic, s'aniran alliberant a poc a
poc recursos que permetran incrementar el que serà la
despesa en matèria de conservació, incrementar en aquest
moment la conservació i la millora, sincerament no ho
consideram oportú, perquè marcam com a prioritat les noves
obres que tenim previstes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

Procedirem a la votació de les esmenes 6604, 6606,
6685, 6719 i 6792, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6383 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida-. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Va en relació amb una esmena
anterior, amb la passada als consells insulars els programes de
construcció de carreteres i, en aquest cas, el programa de
manteniment de carreteres, el que es preveu pressupostàriament
que es passi als consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6383.

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 aquesta esmena.

Al subprograma 513301, ordenació i inspecció del transport
s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 6382 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'afectació i es
defensa en els seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6382.

Vots a favor?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Demanaria un descans per estudiar, per acabar d'estudiar
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Per estudiar?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Aquesta esmena en concret.

EL SR. PRESIDENT:

Quant de temps vol?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

OK

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sr. President. El nostre grup proposaria que aquesta
esmena, la 6382 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
fos transaccionada de la manera següent, que fos una
esmena d'afectació de 5 milions de pessetes a la partida
17301 513 301, 77000-0, per un import de 5 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Està d'acord amb la transacció, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, accept la transacció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, té clar el text?

EL SR. LLETRAT:

Bé, esper que em facin arribar una còpia.
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EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, aquesta presidència entén que en substitució de
l'esmena 6382, va la transacció que s'acaba de notificar. És
així?, està tothom d'acord?, s'aprova per unanimitat? Gràcies.

Passam a continuació a l'esmena 6390 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena que ve a
incrementar recursos per a la promoció del transport públic en
una quantia de 15 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És una esmena no d'addició, és una
esmena de substitució, per un import de 15 milions de pessetes,
una partida on per aquesta finalitat concreta hi ha prevists
10.500.000. En conseqüència, votarem en contra d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6390.

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 aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 6391 també d'Esquerra Unida.
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Realment són esmenes, l'anterior
i aquesta, d'addició, perquè el que fan és incrementar, com
diu la motivació, els recursos existents dins el pressupost en
aquesta matèria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6391.

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 aquesta esmena.

Esmena 6705 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet agruparia les
esmenes 6705 i 6708.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Aquestes dues esmenes d'addició, totes dues de 50
milions de pessetes van dirigides, una a fer estudis previs
per a la reobertura de la línia de ferrocarril Inca-Manacor,
i l'altra a fer un estudi previ per al soterrament de les vies
fèrries entre la Plaça d'Espanya i la via de cintura. Una i
l'atra van dirigides, idò, al foment i la millora de les línies
fèrries com a alternativa a haver de construir noves
carreteres, així com a la millora de les línies fèrries existents
dins ciutat. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació conjunta de les esmenes 6705 i 6708.



1564 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 10 / 10 de desembre del 1997

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat de l'esmena 6385 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició, i en aquest
cas s'expressa així a l'esmena, afortunadament, i és d'un
increment de 80 milions de pessetes en les despeses de
funcionament dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6385.

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 aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 6389 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició, d'increment
de recursos relatius a la subvenció que es dóna a les línies de
transport deficitàries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6389.

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 aquesta esmena.

Esmena 6607 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Ajuntaríem la defensa amb l'altra,
amb la que ve, la 6704.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament es tracten totes dues, tenen com a objectiu
comú millorar, facilitar la utilització del transport regular
per a viatgers, en un cas, a Menorca, pel que fa referència a
l'ajustament d'horaris i, per tant, per a l'adequació aquesta
d'horaris a les necessitats del transport, fer una revisió de les
concessions, la qual cosa implicaria, segons el mateix
conseller de Foment, unes indemnitzacions a les
companyies o, el que és el mateix, unes bonificacions per a
les línies de poc ús. I, en segon lloc, l'altra esmena, és la
potenciació del transport públic a Mallorca. Per tant, ens
agradaria que aquestes dues actuacions es potenciassin per
part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de les esmenes 8607 i 6704.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6683 del Grup Parlamentari Mixt. Com que no hi
ha cap representant per defensar-la, decau.

Esmena 6972 del Partit Nacionalista-PSM, Sra. Bover té
vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Aquesta esmena crec que va ser retirada ja en ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Retirada. Gràcies, Sra. Bover. Esmena 6384 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, Sr. Grosske té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició de
recursos, de 625 milions de pessetes respecte a la inversió, en
aquest cas, en ferrocarrils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, dir que en relació a aquesta qüestió dins el pressupost del
98 existeix una partida de 1.341 milions de pessetes destinada
a inversions. Per una altra banda, es preveu ampliar el capítol
6 per poder escometre la rehabilitació de la línia Inca a Sa
Pobla, i aquestes obres se sufragaran amb la capacitat financera
de la pròpia empresa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6384.

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 6864 del Grup
Parlamentari Mixt; en no haver-hi cap representant per a la
defensa, decau. Esmena 6973 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí, gràcies, Sr. President. És una demanda ja que hem
reiterat amb diferents iniciatives parlamentàries i és una
esmena d'addició, de 1.000 milions de pessetes, per donar
suport a nous traçats ferroviaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Recordar que dins el 98 Serveis
Ferroviaris de Mallorca té previst ampliar el capítol 6 per
fer front a la rehabilitació del traçat d'Inca a Sa Pobla i que
aquestes obres les durà a terme amb la capacitat financera
de la pròpia empresa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6973.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6710 del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Antich té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
de 218 milions de pessetes que bàsicament va dirigida a
equiparar el preu del bonobús entre residents i no residents
a Palma. Recentment a l'Ajuntament de Palma s'ha agafat un
acord mitjançant el qual els residents tenen uns preus més
baixos que els no residents, i per tant, tenint en compte que
molta gent de la part forana es veu obligada a haver d'anar
a Palma per tota una sèrie de serveis que estan situats a
ciutat, és per això que creim que per part de la Comunitat
Autònoma s'hauria de dur a terme aquesta subvenció cap a
l'ajuntament per poder equiparar els preus entre els residents
i els no residents. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Simplement per manifestar que el
nostre grup no està d'acord amb l'objectiu que pretén aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6710.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 514301,
transport marítim i activitats auxiliars, s'hi manté l'esmena 6735
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 que
es defensa amb els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6735.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Hem acabat la secció 17. Passam a la secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum. A la totalitat de la secció
s'hi mantenen les esmenes següents: 6335, 6775 i 7023. Per
defensar la 6335 d'Esquerra Unida, té la paraula el diputat
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. M'agradaria que es consideràs
defensada l'esmena en els termes que estan escrits a la
motivació, malgrat que les motivacions més àmplies que hi
ha darrera això es duran al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Per defensar l'esmena 6775 del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Esmena 7023 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. També dir que debatrem ja en el
plenari l'esmena a la totalitat 7023 i està motivada per no
compartir els objectius de la Conselleria de Sanitat i
Consum a nivell general. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per fixar la nostra posició
respecte d'aquestes tres esmenes, dir que votarem que no, i
en el plenari ja intentarem demostrar que compleixen els
objectius aquests pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de les esmenes 6335, 6775
i 7023.
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Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 4111,
Direcció i Serveis Generals de Sanitat i Consum, s'hi mantenen
les esmenes següents: esmena 6713 del Grup Parlamentari
Socialista; té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet agruparé en la
defensa les esmenes 6713, 6714 i 6729 que fan referència a
necessitats d'inversions als centres de salut d'Alaró, Binissalem,
de la Unitat Sanitària d'Inca i al Centre de Salut d'Artà. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes. Podem fer la votació conjunta, no?

EL SR. LLETRAT:

Quina, quina? Sí, sí, la 716 està aprovada.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, ja m'han armat un
embull que no sé on estic. Estàvem allà on estam? Venga idò,
votació de les esmenes 6713, 6714 i 6729.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmena 6342 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida; Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena de
substitució i preveu una petita dotació pressupostària per a
la creació del consell autonòmic de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que la creació del consell
autonòmic de salut està previst en la llei de creació del
Serbasa, que és una competència d'aquest organisme i té una
despesa, ja té una partida corresponent per a la creació i, en
tot cas, haurà de ser a través de la secció 74 on es duguin a
terme aquestes actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Votació de l'esmena 6342.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6878 del Grup
Parlamentari Mixt, la qual en no haver-hi cap membre,
decau. Esmena 6774 del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Defensaré també la 6758. Fa
referència la primera a l'habilitació de pisos per a malalts
mentals crònics a Eivissa i a Formentera. I la segona, a la
creació d'un fons de compensació a les famílies de malalts
desplaçats a l'hospital de referència, a Palma, procedents de
Menorca, Eivissa i Formentera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació conjunta de les esmenes
6774 i 6758.
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Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes dues esmenes que
acabam de sotmetre a votació. Esmena 7035 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el mateix
sentit que l'esmena anterior, la 6758 del Partit Socialista, on es
demana un fons destinat a les famílies de Menorca, Eivissa i
Formentera per compensar les despeses que suposen tenir
famílies ingressats, aquí posa específicament a Son Dureta,
però crec que s'hauria de dir, més bé, a hospital de referència a
Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sí, Sr. Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. I també la meva intervenció, encara
que l'haguem votada, anirà dirigida a les dues esmenes; creim
que, malgrat que això sí que és important, però que en tot cas
la competència pertany a l'Insalud, no al Govern balear atendre
aquestes reivindicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 7035.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6369 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida; Sr. Grosske, té vostè la paraula
per defensar l'esmena 6369.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

69?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Idò m'he perdut, o sigui que es defensa amb els seus
termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6369.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l'esmena 6369. Passam a
l'esmena 6759 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet agruparé la
defensa de les vuit esmenes que vénen, que fan referència
al mateix subprograma i vénen en ordre. L'esmena 6759,
d'afectació, sobre la construcció del centre de salut a Santa
Eulària del Riu; l'esmena 6770, també d'afectació, de
construcció del centre sanitari a Cala Sant Vicent a Eivissa;
l'esmena 6761, també d'afectació, de construcció d'un centre
sanitari a (...); l'esmena 6762, també d'afectació, de
construcció d'edificis polivalents de sanitat, tercera edat,
cultura i joventut a Cala de Bou, Sant Antoni, Eivissa;
l'esmena 6763, també d'afectació, per a la construcció d'un
altre edifici polivalent de sanitat, tercera edat, cultura i
joventut a Ses Païsses, Eivissa; una esmena d'addició, la
6779, per a la construcció del centre sanitari a Fornells per
13'5 milions de pessetes; una altra esmena d'addició, de la
millora del centre sanitari a Ferreries, la 6780, de 37 milions
de pessetes; i per últim, una esmena, la 6781, d'addició, de
40 milions de pessetes, per a la construcció del centre
sanitari a Sant Lluís. Gràcies, Sr. President.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 53 / fascicle 10 / 10 de desembre del 1997 1569

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Anam a procedir a la votació de les
esmenes 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6779, 6780 i 6781.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. I passam al
debat de l'esmena 7022 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena ve motivada per la
necessitat de dotar de recursos suficients als centres de salut,
adequar les instal•lacions a les noves demandes. És ver que
alguns centres de salut no estan dins el conveni del Pla 10 i
també sabem positivament que no estan dotats dels recursos
necessaris, ni de mobiliari, ni calefacció, ni aire condicionat.
Per tant, aquesta és la motivació d'aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, dins els pressuposts o el
projecte de pressuposts de la Conselleria de Sanitat, a capítol 7
hi ha un partida bastant important, i el Govern, i el nostre grup
també així ho considera, creu que aquesta partida és suficient
per atendre les necessitats sempre que no hi hagi imprevists; en
cas que hi hagués algun tipus d'imprevist ja es podria
suplementar aquesta quantitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 7022.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 412201,
atenció a centres insulars i comarcals, no s'hi han presentat
esmenes. Al programa 4131, promoció de la salut, es
mantenen les esmenes següents: esmena 7014 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Podríem votar, si anàs bé,
l'esmena 7014 i 7015, que totes dues fan referència a la
necessitat d'elaborar el pla de salut i el pla de salut mental.
Som conscients que les diferents respostes que ens han
donat des de la Conselleria de Sanitat, se'ns diu que
s'elaboren aquests plans, però ja fa dos-tres anys que estam
amb aquesta demanda d'elaboració d'aquests instruments i
encara no s'ha debatut en el Parlament. Per tant, tornam a
instar la necessitat d'elaborar el pla de salut mental i el pla
de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. En principi, pel que fa
referència a l'esmena 7014, això del pla de salut mental, és
un tema que per part de Serbasa s'està elaborant; s'espera
que a l'any 1998 estigui acabat. I el mateix passa amb el que
es refereix a l'esmena 7015 i que, d'alguna manera, la
conselleria espera dins aquest proper exercici, l'any 1998,
poder presentar tant un com l'altre al Parlament de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació conjunta de les esmenes
7014 i 7015 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Resultat de la votació?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmena 6344 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els
seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6344.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena. Esmena 6346 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida; té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Això significa, com diu la
motivació, transferir als consells insulars 20 milions de pessetes
per a programes d'educació sexual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En principi el nostre grup entén que
això és una competència de la Comunitat Autònoma i que en
aquests moments ha de continuar sent així, i que les campanyes
d'educació sexual ja estan incloses dins la campanyes de
prevenció de la Sida, que du aquesta conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Vol tornar a parlar, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. No som amic ara de fer massa debat jo
en aquesta comissió, però realment si l'educació sexual
d'aquesta comunitat està inclosa dins un programa de
prevenció de la Sida és que hi ha un desenfocament
important del que és l'educació sexual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6346.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6347 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, Sr. Grosske té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També és una esmena
de transferència als consells insulars per fer programes de
promoció de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6347.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació. Passam a l'esmena 6350, també del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena d'afectació
per afectar 10 milions a la promoció d'associacions d'usuaris de
la sanitat i grups d'autoajuda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6350.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Debat de l'esmena 7016 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena d'addició de 70
milions de pessetes és per dotar de recursos materials i
econòmics els circuits de lluita contra la marginació i
drogodependència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que en aquests moments la
Conselleria de Sanitat ja elabora un pla regional de drogues i
com a conseqüència de la posada en funcionament d'aquest pla
regional de drogues tot aquest tipus de mesures es tractaran allà
dins. De totes maneres, en l'actualitat ja se subvencionen
aquests programes o aquests circuits amb fons propis del pla
nacional de drogues.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 7016.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Esmena 6765 del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Quetglas té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet agruparé la
defensa de les esmenes del nostre grup a tot aquest
programa, subprogrames 413101 i 413102. L'esmena 6765,
una esmena d'addició, de 50 milions de pessetes per endegar
un programa de prevenció de drogues a Mallorca, en
col•laboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma i
el consell insular; la 6766, també amb els mateixos termes
amb el Consell Insular de Menorca, de 15 milions de
pessetes; la 6756, una esmena d'addició, 50 milions de
pessetes per a un programa de promoció de la salut a
Mallorca, en col•laboració entre el Govern i el consell
insular; la 6754, una esmena d'addició, de 15 milions de
pessetes, per endegar un programa de promoció de la salut
a Menorca, també en col•laboració entre el Govern i el
consell insular; la 6755, programa de promoció de la salut
a Eivissa i Formentera, 15 milions de pessetes, també
d'addició; l'esmena 6753, una altra esmena d'addició, de 10
milions de pessetes per a la creació d'un registre
d'infeccions de la Sida, queda clar que és d'infeccions i no
d'infectats; l'esmena 6777, una esmena d'addició, 20 milions
de pessetes per al desenvolupament inicial del pla de la salut
mental de les Illes Balears; la 6778, una esmena d'addició,
de 20 milions de pessetes, per al desenvolupament inicial
durant l'any 1998 del pla de salut de les Illes Balears; la
6736, una esmena d'addició, de 4 milions de pessetes, per a
una campanya de vacunació del virus de l'hepatitis B als
neonats; l'esmena 6767, de 15 milions de pessetes, d'addició
també, per a un programa de prevenció de drogues a les illes
d'Eivissa i Formentera, en col•laboració entre el Govern de
la Comunitat Autònoma i el consell insular; la 6771, una
esmena d'addició, de 60 milions de pessetes, per a un
programa de tractament de drogues a Mallorca, també en
col•laboració entre el Govern i el consell insular; l'esmena
6772, una esmenes d'addició, de 20 milions de pessetes, per
a un programa de tractament de drogues a Menorca, en
col•laboració Govern-consell insular; la 6773, també amb
els mateixos termes, d'addició, 20 milions de pessetes, per
al mateix programa a Eivissa i Formentera, també en
col•laboració Govern-consell; la 6768, una esmena d'addició
per a observatori insular de toxicomanies a Mallorca,
col•laboració entre el Govern i el consell; la 6769, esmena
d'addició, 5 milions de pessetes, per a l'observatori insular
de toxicomanies a Menorca; i per últim, la 6770, també una
esmena d'addició de 5 milions de pessetes per a l'observatori
insular de toxicomanies a Eivissa i Formentera. I amb això
queden defensades totes les nostres esmenes al programa
4131. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Només, també seré molt breu, però
per cortesia també contestar al portaveu del Grup Socialista. La
majoria d'aquestes competències precisament, millor dit, la
majoria d'aquestes esmenes apunten a convenis o a programes
de col•laboració amb els consells insulars; jo vull dir que molts
d'aquests programes ja existien i és voluntat del Govern
d'aquesta Comunitat Autònoma continuar mantenint aquests
programes i aquests convenis de cara a l'any 1998 amb els
diferents consells insulars. Altres esmenes fan referència a
temes concrets que són competències, es traspassa al consell
insular però són competències de la Comunitat Autònoma, i per
tant s'han de dur a terme des de la conselleria. Igual que el pla
de salut, ja havia dit amb anterioritat que s'està elaborant per
part del Serbasa; i el registre de Sida que en aquests moments
la conselleria ja té aquest registre en funcionament. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Procedirem, doncs, a la votació de les
esmenes, totes del Grup Parlamentari Socialista, 6765, 6766,
6756, 6754, 6755, 6753, 6777, 6778, 6736, 6767, 6771, 6772,
6773, 6768, 6769 i 6770.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades totes aquestes esmenes que
acabam de sotmetre a votació. Passaríem ara al debat de
l'esmena 6341 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sr. President, és que han quedat dues esmenes del Partit
Socialista de Mallorca, 7017 i 7018 fora...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no hi hem arribat encara, Sra. Bover, no hi hem
arribat. Esmena 6341 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida, Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

6349? Ah, bé, queda defensada amb els seus termes, Sr.
President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmenes 6341.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Esmena 7017 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la
paraula per a la seva defensa.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Ara sí són les dues esmenes que
volia defensar abans i, si em dóna permís, ja defensaria la
7017 i 7018.

EL SR. PRESIDENT:

Sí senyora, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies. Aquestes dues esmenes són relatives a la
campanya de promoció de salut. Pensam que són
necessàries per donar un augment de qualitat de vida aquí a
les Illes, una d'elles és d'addició, la 7018, de 20 milions de
pessetes; mentre que l'esmena 7017 és una esmena
d'afectació per donar prioritat a les campanyes preventives
de la Sida, embaràs no desitjat i drogodependències.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de les esmenes 7017 i 7018
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. Al subprograma
413201, control sanitari, s'hi manté l'esmena 6349 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Una assignació de 20 milions
de pessetes per al compliment del Decret 53/95 sobre
condicions higienicosanitàries i piscines d'ús públic i per arribar
a convenis amb els ajuntaments per tal d'establir mesures de
seguretat a les platges. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Procedirem a la votació de l'esmena
6349.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada aquesta esmena. Al subprograma
413301, pla regional de drogues, es mantenen les esmenes
següents: esmena 6343 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Del que es tracta és
d'aplicar 62.171.000 pessetes a subvencionar entitats sense
finalitat de lucre, relacionades amb l'objecte d'aquest programa,
a través dels consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, per dir que la partida
precisament que es proposa la baixa, correspon a un fons
finalista, provinent de l'Estat, que està dedicat al pla
regional de drogues. Per tant, si efectuàssim aquesta baixa
faria d'impossible compliment aquest pla regional de
drogues. I per l'altra banda dir que la conselleria ja, a través
d'altres programes, té les subvencions corresponents perquè
es puguin demanar per aquestes entitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6343.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6348 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És una esmena de 175
milions de pessetes per a la consolidació del servei d'atenció
a drogodependències a municipis-comarques i a les illes; i
a la consolidació de la xarxa de centres i serveis de
drogodependències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6348.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Esmena 6764 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Defensaré les dues esmenes que
tenim al programa 4133, que són la 6764, una esmena
d'addició, de 71.171.000 pessetes que propugna la transferència
de la gestió de les ajudes del pla regional de drogues als
consells insulars; i la 6757, una esmena d'afectació, de 15
milions de pessetes, per a la creació d'un fons de compensació
a les famílies de malalts drogodependents desplaçats a
Mallorca, procedents d'Eivissa i Formentera. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació conjunta de les esmenes 6764
i 6757.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. Debat de
l'esmena 7030 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra.
Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena
d'addició de 40 milions de pessetes, allà on es demana una
transferència als consells per al programa de drogodependència.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que l'execució del pla
regional de drogues és una competència que correspon al
Govern de la Comunitat Autònoma, concretament a la
Conselleria de Sanitat, i repetim els arguments que hem dit
ja moltes vegades, que quan es tracti de traspassar serveis o
altres tipus de competències als consells insulars, doncs s'ha
de fer a través d'una altra via, no via esmena pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a la votació de l'esmena 7030
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al subprograma
413401, que s'hi manté l'esmena 6345 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Del que es tracta és de
dotar una partida de 110 milions de pessetes per a tota una
sèrie d'actuacions en relació amb el que seria la prevenció
i actuació de l'Administració autonòmica en relació amb el
problema de la Sida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, estam d'acord amb
els objectius que es demanen amb aquesta esmena, però
també vull dir que tots aquests objectius ja estan inclosos
dins el programa de promoció de salut i que esperam que el
Govern pugui dur a terme dins l'any 1998, d'acord amb les
partides pressupostàries que té assignades.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6345.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 443201, atenció
i defensa del consumidor, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena 6784 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet, defensaré totes les
esmenes que té el nostre grup a aquesta subprograma 443201,
totes elles d'afectació, la 6784, de 3 milions de pessetes, per tal
de distribuir a les oficines municipals d'informació al
consumidor i associacions de consumidors de textos, tècnics i
legals relacionats amb la matèria; la 6785, de 2 milions de
pessetes, per tal d'editar i distribuir fullets informatius per a
empresaris i usuaris del sector immobiliari; la 6786, de
2.500.000 pessetes per implantar cursos de formació per als
responsables d'oficines municipals d'informació al consumidor
i associacions de consumidors; la 6782, de 4 milions de
pessetes, per subvencionar les oficines municipals d'informació
al consumidor existents; la 6783, de 10 milions de pessetes, per
subvencionar la creació d'oficines municipals d'informació al
consumidor; i la 6787, de 25 milions, per a la creació d'un
centre bibliogràfic del consumidor de tal manera que es facin
activitats de recopilació, edició, distribució i difusió, etc.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Passarem a la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista 6784, 6785, 6786, 6782, 6783
i 6787.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Defensa de
l'esmena 6370 del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En realitat és una
esmena d'addició, perquè del que es tracta és d'augmentar
recursos ja existents quant al potenciament de
l'associacionisme d'usuaris i consumidors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que dins els pressuposts de
la Conselleria de Sanitat de l'any 1998 ja s'ha fet un esforç
important augmentant substancialment la quantitat que hi
havia destinada de cara a pressuposts anteriors, per la qual
cosa consideram que és suficient la partida que hi ha en
l'actualitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Votació de l'esmena 6370.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. La secció 19 i aquí acabarem,
a veure si podem acabar la secció 19. Començarem amb la
secció 19, Conselleria de Treball i Formació. A la totalitat
de la secció s'hi mantenen les esmenes 6336 d'Esquerra
Unida i 6812 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar
l'esmena 6336 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. I per defensar l'esmena 6812 té la
paraula la diputada Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. També queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Passarem a la votació de les esmenes
6336 d'Esquerra Unida i 6812 del Grup Parlamentari Socialista,
esmenes a la totalitat de la secció 19.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Programes no
classificats s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 6868
del Grup Parlamentari Mixt, la qual decau; esmena 6869, també
del Grup Parlamentari Mixt, que també decau; esmena 6353 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida. Té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6353.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6351 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que el nostre grup no
donarà suport a aquesta esmena, però que dins la política de
la Conselleria de Treball i Formació un dels objectius
principals és intentar minvar la taxa d'accidents i potenciar
i estimular la creació de llocs de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6351.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6352 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6352.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6357 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Per a la seva defensa, té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6357.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació. Esmena 6358 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6358.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6360, també del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 6360.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6696 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena sí que valdria la
pena, com a mínim, citar-la, perquè vertaderament és una
qüestió important avui, és el pacte per a l'ocupació; i per
tant reivindicam i creim que hem d'exigir al Govern el
compliment d'uns acords signats, el pacte per a l'ocupació,
que duen tota una sèrie d'actuacions establertes i que el
Govern ha incomplert. Per tant, a través d'aquesta esmena
exigim el restabliment del que fa referència a aquest pacte
per a l'ocupació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies Sr. President. Dir que amb els pressuposts
que en principi hi ha prevists per la Conselleria de Treball
i Formació per a l'any que ve, s'intentarà donar resposta i
complir tots els objectius marcats per aquest pacte de
l'ocupació, perquè el Govern del Partit Popular està molt
sensibilitzat amb aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6696.

Vots a favor?

Vots en contra?
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No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6355 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, gràcies, Sr. President. Malgrat que és tant important com
totes les anteriors, queda defensada amb els seus termes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de l'esmena 6355.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 315101,
Direcció i Serveis Generals de Treball, no s'hi han presentat
esmenes. Al subprograma 315201, administració de les
relacions laborals i condicions de treball, s'hi mantenen les
esmenes següents: 6363 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6363.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmenes 6361 i 6362 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Queden defensades
amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació conjunta de les esmenes
6361 i 6362.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmena 6354
d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6354.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 8 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6817 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, agruparíem aquesta
esmena amb altres que aniré citant, que també són dins el
mateix programa. La 6817 fa referència a l'afectació de la
partida de 4.999.000 de tots aquests recursos per a empreses
privades que creïn ocupacions noves. Alhora també ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un momentet, és la sis mil ...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La 6817 és la que ara he defensat i després vendrien la sis
mil ...

EL SR. PRESIDENT:

Ah, sí, sí, continuï, continuï. D'acord.

LA SRA. BARCElÓ I MARTÍ:

6814, promoció de l'ocupació autònoma per a dones; 6815,
promoció de l'ocupació autònoma per aturats de llarga durada;
6816, promoció de l'ocupació autònoma per a joves; 6813, per
a polítiques actives d'ocupació de minusvàlids i concretament
per al centre convencional de Bintaufa a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. D'una manera breu, per dir
que el Govern balear ja destina tota una sèrie de partides per a
empreses privades que creïn ocupacions noves, per a
contractació de sectors, de gent que treballa en el món rural i
agrari; i que en polítiques d'ocupació de la dona a diversos
camps de la nostra societat, doncs que des del Govern balear i
des de la Conselleria de Treball i Formació hi ha tot un conjunt
de partides per intentar donar bona resposta a aquestes peticions
formulades a les esmenes de la Sra. Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista 6817, 6814, 6815, 6816 i 6813.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Debat de l'esmena
7042 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover,
té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena
que reiteram un altre any. És una esmena d'afectació, en la
qual demanam la prioritat a les ajudes a cooperatives de
treball associatiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. El Govern balear ja té oberta
tota una sèrie de línies de subvencions a cooperatives i a
societats laborals. Aquests fons vénen de fons finalistes a
nivell europeu i que, en aquest sentit, per a l'any que ve ja
hi ha partides superiors als 17 milions de pessetes per a
aquesta finalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de l'esmena
7042 que acabam de debatre.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6356 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Consideram que el sector
rural i agrari és un sector extraordinàriament deprimit dins la
nostra economia i consideram necessari que des de
l'Administració autonòmica s'arbitri una important partida, com
són aquests 200 milions de pessetes, per tal de promocionar la
contractació dins l'àmbit rural i dins l'àmbit agrari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Conscients des del Govern
del Partit Popular de les dificultats que passen els treballadors
en el món rural i agrari, en el pressupost d'enguany, de l'any 98,
ja hi ha habilitades tota una sèrie de partides pressupostàries,
amb quantitats bastant nombroses per intentar ajudar a aquest
sector. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6356.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Debat de l'esmena 6359 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Tenint en compte que hi ha
una, lligat a l'estacionalitat i a la mateixa història del
desenvolupament econòmic de la nostra Comunitat Autònoma
i a una forta presència de població immigrada entre els
treballadors de la nostra comunitat i també d'una població
flotant que s'acosta a la nostra comunitat a determinades
èpoques de l'any, consideram necessari que per part de la
Comunitat Autònoma es faci un esforç respecte a la
implementació de programes específics de normalització
lingüística en el món laboral. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats dir que el Govern balear a altres seccions, altres
conselleries, té partides bastant nombroses habilitades per
a tot el que fa referència a la normalització lingüística a la
nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6359.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6818 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és una esmena per tal
de donar suport al funcionament ordinari dels sindicats.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6818.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 7041 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Som conscients que en el món
laboral la sinistralitat és alta i per tant aquesta esmena
d'afectació és motivada per la necessitat d'impulsar mesures de
seguretat i salut en el treball. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Si recorden, a la
compareixença del conseller per explicar el pressupost de la
seva conselleria, un dels principals objectius per a l'any 98 és
intentar minvar la taxa d'accidents i col•laborar en tot el que
sigui necessari amb les empreses perquè els treballadors
tenguin unes mesures de seguretat i de salut adients per a una
societat moderna com la nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 7041.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6819 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és recordar un
compromís del primer any de legislatura d'aquest nou Govern,
que era la creació d'una agència pública d'ocupació. Aquest era
un compromís públic del President del Govern i alhora també
del Conseller de Treball respecte a aquesta voluntat i la posada
en marxa de manera immediata d'una agència pública
d'ocupació, que amb el pas del temps veim que vertaderament
no acompleixen. Per tant, reincidim i demanam que es creï, ja
dins el 1998, aquesta agència pública d'ocupació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6819.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 322101,
programes comunitaris de foment de l'ocupació, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmena 7044 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Si pogués m'agradaria defensar
conjuntament les esmenes que tenim el Grup Nacionalista-
PSM al subprograma 322101.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, d'acord.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

L'esmena 7044 té relació amb la demanda que la
Universitat-empresa es coordini per accedir a llocs de feina
amb els estudiants. L'esmena 7045, també d'afectació, ve
motivada per actuacions per a normalització lingüística als
treballadors. L'esmena 7046, també d'afectació, es demana
una formació destinada a joves agricultors. Esmena 7047,
demanam el foment a la investigació. Esmena 7048, és
facilitar la inserció laboral dels joves. L'esmena 7049,
demanam el foment de les escoles-taller amb els consells
insulars. Esmena 7050, la motivació és promoure la igualtat
entre homes i dones en el mercat laboral. L'esmena 7051, ve
motivada per la necessitat de realitzar campanyes
d'informació i motivació per animar les dones a ocupar llocs
de feina no tradicionals i professions amb futur. I l'esmena
7043, també d'afectació, ve motivada per la necessitat de
donar prioritat a ajuts o convenis amb corporacions locals
per formar i insertar laboralment joves amb factor de risc.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir que el Grup Popular no
donarà suport a aquest conjunt d'esmenes per una raó molt
senzilla, perquè moltes d'aquestes propostes de temes de
formació i d'ocupació de joves agricultors, de persones joves,
d'agricultors o no, de foment de la investigació, de la inserció
laboral dels joves, partides que ens demanen de 100 i 200
milions de pessetes, dir que en el pressupost que analitzam al
llarg del dia d'ahir i d'avui, doncs, es pot veure que ja hi ha
partides molt nombroses, superiors als 600 i 700 milions de
pessetes destinats a aquestes finalitats.

I quant a les relacions Universitat-empreses també hem de
dir que ja hi ha signats en aquests moments convenis de
col•laboració amb la Universitat per dur a terme accions
formatives en aquest àmbit.

Quant a les escoles-taller hem de dir que les transferències
de la gestió de la formació professional-ocupacional en aquests
moments són competències de l'Administració central, amb la
qual cosa és difícil poder-les passar als consells insulars.

I que quant a política de promoure la igualtat entre homes
i dones en el mercat laboral, hem de dir que en els objectius 3
a l'eix 4 del fons socials europeus es destinen quantitats molt
importants a promoure polítiques d'igualtat entre homes i dones
en el mercat laboral, i en aquest sentit està previst destinar-hi
més de 250 milions de pessetes.

Amb això es demostra que molts dels objectius i de les
preocupacions que té el Grup Nacionalista, doncs poden estar
tranquils que al llarg de l'any 98 el Govern balear les durà a
terme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Procedirem a la votació conjunta de
les esmenes següents: 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049,
7050, 7051 i 7043, totes del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmena 6709 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són 40 milions per a l'escola-
taller de (...) a Inca, creim que és una qüestió molt puntual,
però també seria important que el Govern accedís a aquesta
ajuda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dir-li que al nostre grup
ens agradaria molt poder aprovar aquesta esmena, i a mi
especialment perquè som d'Inca, però hem de dir que en
aquests moments les escoles-tallers, doncs, no són una
competència del Govern balear, sinó que són competència
de l'Administració central. Tot d'una que aquestes
competències siguin efectives a la nostra comunitat
suposam que aquesta esmena es podria dur endavant,
mentrestant hauran d'esperar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Vol la paraula? Té la paraula,
Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. D'entrada crec que les actuacions
són importants evidentment pel seu contingut, no per la seva
localització només; i per tant les escoles-tallers creim que
totes són importants. Però alhora també assenyalar-los que
no s'entén en absolut que algunes coses, perquè són només
competència del Govern, es plantegi aquesta excusa com
perquè no incidir-hi, i d'altres vertaderament no hi ha cap
mania a posar dobles i triples programes que el Govern de
l'Estat executa i que aquí es tornen a repetir. Per tant, l'únic
que hem de concloure és una qüestió, que el tema
d'ocupació no és prioritari per a vostès. I açò és la realitat,
per molt que en totes les respostes avui, ens hagin dit que ja
ho fan, pacte per a l'ocupació, etc., etc., la realitat quina és?
Que el pacte per a l'ocupació està romput, que les inversions
i els compromisos del Govern de l'any passat no s'han
complert, i ens tornen dir que l'any que ve tot açò està
previst, però la realitat de les seves actuacions queda ben
clara, al marge de totes les promeses que ens han fet al llarg
d'aquestes esmenes, d'aquest capítol concret, de Treball, la
realitat és que l'ocupació, per a vostès, no és prioritària, els
exemples de duplicitat de competències són nombrosos i,
evidentment, en el plenari s'argumentaran d'una manera
prou contundent. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, volem
que quedi constància que l'objectiu, o els objectius bàsics de la
Conselleria de Treball i Formació per a l'any que ve són tres,
bàsicament: Un, minvar la taxa dels accidents i l'altre, potenciar
i estimular la creació de l'ocupació i intentar optimitzar el
diàleg i la participació amb els agents socials.

Una de les prioritats del Govern Popular és el tema de
l'ocupació, és una de les prioritats que tenim, i vull que en
quedi constància perquè la Sra. Barceló, al llarg de la seva
intervenció, ha volgut que quedàs reflectit en el Diari de
Sessions que el govern Popular no es preocupa del tema de
l'ocupació, nosaltres creim que això no és així, que per a l'any
que ve hi ha més de 4.000 milions de pessetes destinats a
aquesta finalitat.

I li diré, quant a l'escola-taller d'Inca, que durant tota una
legislatura, General Luque, la caserna General Luque, ha estat
aturat, no se sabia què s'hi havia de fer, i ha hagut d'arribar el
govern Popular i tenir la brillant idea de muntar-hi una escola-
taller, que, per cert, està bastant ben finançada per part de
l'INEM. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 6709.

Votació de l'esmena 6709.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Arribat aquest punt de l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
Els don les gràcies per la seva col•laboració, i els record que
demà a les nou i mitja començarem amb la secció 20,
Agricultura, Comerç i Indústria. Moltes gràcies. 
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