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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos
relativa al debat dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1998.

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Començarem el debat per la secció 20, Conselleria
d'Agriculura, Comerç i Indústria. A la totalitat de la secció es
mantenen les esmenes número 6557 del Grup Parlamentari
Socialista, i 6961 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per
defensar l'esmena 6557 del Grup Socialista té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat de caire
bàsicament polític i per tal que aquest debat es pugui produir,
posposaríem totes les argumentacions i motivacions que
justifiquen aquesta esmena a la totalitat en el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l'esmena 6961 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La defensa exhaustiva que ha fet el
grup socialista ens eximeix d'haver d'insistir en els mateixos
arguments; tenint en compte l'amplitud d'aquesta conselleria i
tots els temes que toca, creim que és més propi d'un debat en
plenari del Parlament que no ara resoldre-ho en comissió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula per contestar

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És obvi que aquestes qüestions es
dilucidaran davant plenari i, en conseqüència, també ens
reservam els arguments igual que els altres grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes 6557 i 6961.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A programes no classificats es manté l'esmena número
6876 del Grup Mixt. No havent-hi cap representant, decau
l'esmena.

En el subprograma 531101, millora de la infraestructura
agrària, es mantenen les esmenes següents: esmena 6559 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'ajuntaríem, en la seva defensa,
amb les dues que vénen, la 6560 i la 6561.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Moltes gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament les tres són més recursos per a la millorar de
la xarxa de camins rurals a les diferents illes, a l'illa de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Les feim
per tal que els recursos econòmics que el Govern s'ha
compromès en proporcionar al llarg de diversos anys es
concentrin, bàsicament, dins l'exercici del 1998. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari no
donarà suport a aquestes esmenes donat que des del nostre punt
de vista aquestes partides, tot i dins les limitacions
pressupostàries, es troben suficientment dotades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació conjunta de les
esmenes 6559, 6560 i 6561, totes del Grup Parlamentari
Socialista.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6562, també del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'ajuntarem amb la defensa de la 63
i la 6728.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament la primera esmena fa referència a ajuts per a la
cofinançació de l'electrificació rural a través de sistemes
d'energies alternatives. Creim que aquesta esmena, al marge
que es va presentar a la conselleria, a altres conselleries
respecte a estalvi energètic, creim que també -i allà no es van
poder aprovar- creim que valia la pena que es plantejassin avui
aquí per tal que i, sobretot, per evitar soterraments elèctrics i
per evitar esteses elèctriques, es puguin plantejar ajuts per a
aquest tipus d'electrificació amb energies alternatives. Creim
que seria una necessitat fer un ajut específic per al camp.

I els altres dos temes són bàsicament reutilització, estalvi
d'aigua al camp; la primera, per sistemes de reg, canvis de
sistemes de reg i, per tant, estalvi amb aquests nous
sistemes, i el segon nivell és aprofitament d'aigües residuals
depurades en un lloc molt concret en què no està previst, en
aquest moment i per a l'exercici del 98, cap tipus de
depuració terciària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Són qüestions que varen tenir
motiu de comentar ahir en el debat dels pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient i donam per reproduïdes les
mateixes intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Podem votar conjuntament les
esmenes? Votació conjunta de les esmenes 6562, 6563 i
6728.

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:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes.

Esmena número 6936 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de fer un esforç quant a
l'electrificació de les instal•lacions de les indústries de
caràcter rural, indústries quant a produccions. Creim que és
important que aquest sector es modernitzi i tengui aquesta
electrificació tot i que assegurant, com pretén l'esmena en
el seu redactat, que només beneficiï les explotacions
agràries i que no se aprofitin plans d'electrificació rural per
a uns altres usos residencials que són els que ara més
prevalen dins el sòl rústic de les Illes Balears. Creim que si
queda ben aclarit quin és l'objectiu de l'electrificació rural,
es podria fer encara una empenta superior a la que preveuen
els pressupostos dels Govern. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és del mateix tenor
que una anterior del Grup Parlamentari Socialista. Donam per
reproduïdes les mateixes qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena 6936.

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.

Passam al debat de l'esmena 6941 també del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. (...) a la Conselleria de Medi
Ambient hem presentat distintes iniciatives per augmentar la
producció d'aigua depurada de qualitat per poder produir en el
reg, és a dir, aigua en depuració terciària, però és cert, també,
que cal insistir quant als demandants per realment tenir un
client, aquesta aigua que es produeix a les depuradores. Creim
que és important fer-hi les inversions que calguin i les mesures
que siguin oportunes per tal que els cabals que s'aconsegueixin
a la depuració terciària trobin després una producció i trobin un
rendiment a les explotacions agràries. És per això que demanam
aquesta aportació de 30 milions de pessetes per fer possible
incrementar les zones de reguiu amb aigües depurades. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà en contra
d'aquesta esmena donat que entenem que les partides
relatives al Pla de reguius estan suficientment dotades.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a votació l'esmena 6941.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 5312, Pla de desenvolupament de les zones
rurals a les Illes Balears, no s'han presentat esmenes.

Al subprograma 711101, Direcció dels serveis generals
i ajuts estructurals, es mantenen les esmenes següents:
esmena 6569 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
la Sra. Barceló per a la seva defensa.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta esmena és
per a l'ajut a l'edició d'un butlletí informatiu del món rural
de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler, no? Votació de
l'esmena 6569.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada, per tant, l'esmena.

Esmena 6942 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup creim que l'allau
de segones residències o d'un ús específicament residencial en
el sòl rústic ha pogut fer descuidar l'ús realment agrari que té
aquest sòl i la vocació que en té. És per això que consideram
que els habitatges rurals dedicats a les explotacions agrícoles
han de tenir un suport addicional per part del Govern del que en
aquests moments té, que està gairebé completament descuidat.
És per això que demanam aquesta aportació de 20 milions de
pessetes per als habitatges rurals d'explotacions agràries en
funcionament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Rebutjarem aquesta esmena donat
que hi ha partida pressupostària en aquest sentit i, per altra part,
la normativa per a la concessió d'aquest tipus d'ajuda és molt
estricta i únicament es dóna, com és lògic, a les explotacions
agrícoles en funcionament, és a dir, qualsevol altra edificació
dins el món rural que no correspongui a una explotació agrícola
en funcionament no té possibilitats d'accedir a aquestes
subvencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l'esmena
6942. 

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 6944 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de donar suport a les
distintes iniciatives que es prenen en aquests moments sobre
activitat agrària compatible amb el manteniment del medi
natural. Es tractaria d'una línia que creim molt interessant i
que s'hauria d'aprofundir per part del Govern, i és per això
que creim que amb unes ajudes, un suport a cooperatives, es
podria fer alguna experiència pilot en aquest sentit. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena
6944. 

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.

Entram en el debat de l'esmena 6568 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensarem també la 6571 i la
6574.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La primera esmena fa referència a la necessitat de crear
un centre d'informació i documentació agrària i de pesca per
tal de canalitzar i juntar tots els esforços informatius, totes
les ajudes que existeixen d'una manera dispersa des de tots
els indrets administratius i fer-les assequibles a la gent del
camp i també del sector de la pesca.

L'altra esmena, la 71, fa referència a més suport
econòmic per al foment i campanyes de promoció de
productes agraris autòctons. I la 6574 aniria lligada en
aquest sentit a la concessió de premis a aliments de Balears.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no veu la necessitat de
la creació d'aquest centre d'informació i documentació agrària
i pesquera i, per altra part, el foment de campanyes de
promoció de productes autòctons està previst, la conselleria té
dotació pressupostària suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Poden votar conjuntament les
esmenes? Votació conjunta de les esmenes 6568, 6571 i 6574.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Esmena 6943 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de contribuir amb els
ajuntaments, de col•laborar amb ells, perquè els mercats de
venda directa de productes agroalimentaris reïxin i tenguin un
protagonisme dins el mercat, diguem-ne, de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena 6943.

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.

En el subprograma 711102, millora de les estructures
agràries, es manté l'esmena número 6564 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquest debat ja s'ha realitzat; és
bàsicament una esmena també per millorar els habitatges
rurals a les explotacions d'una manera prioritària. Es tracta,
bàsicament, de fomentar una línia d'ajuts específica i
suficient perquè les condicions de vida al camp gaudeixin
de les mateixes condicions d'habitabilitat i de confort a què
avui el nivell de vida de tots obliga. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja hem manifestat postura en
relació a aquesta esmena en una molt semblant del Grup
Parlamentari Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de l'esmena 6564.

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.

En el subprograma 712101, Pla integral de
desenvolupament del sector agrari de les Illes Balears, es
mantenen les esmenes següents: esmena 6565 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Es defensarà conjuntament amb la
6572. 

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La primera fa referència als ajuts a Ucabal per al seu
funcionament i la 6572 fa referència a la necessitat d'augmentar
les partides econòmiques per al foment de races autòctones de
les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler, té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que és suficient la quantitat
pressupostada per a Ucabal i, per altra part, pel que fa a
l'esmena 6572, el foment de les races autòctones està
contemplat al programa de mesures agroambientals que és un
programa que entenem suficientment dotat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació conjunta de les esmenes 6565
i 6572.  

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6945 del Grup Parlamentari
PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Defensarem conjuntament, si no hi
ha inconvenient, la 6945, 6948, 6950, 6951 i 6946.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La idea de totes elles és donar suport a distintes
associacions o consells que, d'alguna manera, escolten el
sector i li donen una participació respecte de quina és la
problemàtica en el món agrari i rural en general. A la
primera, la 6945, es demana la potenciació d'un consell
agrari de les Illes Balears, constituït però amb un
encefalograma gairebé pla, que consideram que sí que era
interessant sentir les seves aportacions, però no ha estat
degudament dinamitzat.

Quant a la 6948, ajuts a les associacions de races
autòctones, també per donar suport a aquest col•lectiu que
fa una tasca força important de reivindicació de les races
pròpies i que creim que se li hauria de donar un major
suport per part del Govern. 

A la 6950, sobre el foment del sindicalisme agrari, creim
que no hi ha dubte que els treballadors del camp, els
treballadors en general del món agrari reunits, no hi ha
dubte que poden aportar molt més que no per ells tot sols i,
per tant, és important que existeixi un sindicalisme fort i
cohesionat.

La 6951 és un altre nivell, les entitats cooperatives de
segon grau, que també estam convençuts que podrien
aportar, amb un suport addicional per part del Govern
balear, un enriquiment i un enfortiment del sector.

I la 6946 reivindica una qüestió ja també que
malauradament ha quedat bastant enquistada, que són
aquestes eleccions sindicals agràries la convocatòria de les
quals hauria de ser imminent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Són qüestions en les quals estam
d'acord, que estan contemplades en els objectius de la
conselleria i que les entenem suficientment dotades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Podem procedir a la votació
conjunta, Sr. Alorda? Votació de les esmenes 6945, 6948,
6950, 6951 i 6946 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.



1592 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 11 / 11 de desembre del 1997

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6947 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Defensarem sense defallir aquestes
esmenes atesa la sensibilitat que els aporta el Partit Popular per
les nostres contribucions a la millora i enriquiment d'aquests
pressupostos, defensant el foment del consum d'aliments de
qualitat controlada. Estam convençuts que aquest esforç
suplementari que fan els productors per a mantenir el llistó i el
nivell de qualitat que suposa aquesta encuny de qualitat
controlada mereix un major suport per part del Govern perquè
també suposa, al final, una promoció de l'illa i dels productes
de cadascuna de les illes i del nostre país. Creim que és molt
important potenciar aquesta vessant estratègicament i, per tant,
donam una afectació de la partida dins aquest subprograma i
subconcepte per a promoció, per a campanyes de foment del
consum d'aquesta mena d'aliments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. No és qüestió només de sensibilitat
sinó que trobam moltes esmenes en relació a qüestions que són
programes i prioritats manifestades pel conseller a la
compareixença corresponent, i veim que algun grup
parlamentari, quan les planteja, ens dóna la sensació que
sembla que hagués inventat la camamil•la. En aquest sentit hi
ha moltes actuacions que es fan, hi ha moltes actuacions
d'aquestes que són prioritàries per a la conselleria i que la
conselleria ha dotat dins els pressuposts corresponents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6947. 

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 6949 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Defensarem conjuntament la 6949
i la 6952, si no hi ha inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera, la 6949, es
refereix a instal•lar una estació pilot d'avisos contra plagues
a cadascuna de les illes sabent quin és l'efecte nociu,
devastador en ocasions, d'aquesta mena de plagues i la
importància, per tant, de detectar-les a temps.

La 6952 està dins la mateixa línia, en tot cas ja no la
preventiva sinó la posterior, que és (...) el cost de les
assegurances agràries. És importantíssim en aquestes altures
-com tothom sap- assegurar les produccions i, per tant, no
hauria de ser un sobrecost per a aquestes explotacions de
caràcter rural que ja tenen prou entrebancs per sobreviure a
les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que la detecció de
plagues ja té mitjans abastament i les actuacions que es fan,
des del nostre punt de vista, són bones. Per altra part, pel
que fa a les assegurances agràries és una qüestió que també
està contemplada en els pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació conjunta de les esmenes
6949 i 6952. 
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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.

Passam al debat de l'esmena 6567 del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'agruparem per al seu debat amb la
6573.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La primera fa referència a la necessitat d'establir convenis
amb associacions agràries fonamentalment lligades a tot el que
suposi ajuts a la comercialització dels productes agraris. La
segona esmena, la 6573, és una esmena que creim important
com a demostració que el mercat turístic pot ser un consumidor
dels productes autòctons d'aquí i, per tant, que seria important
ajudar aquests contactes entre dos sectors econòmics que
podrien, a partir d'aquests nivells de col•laboració, millorar el
seu rendiment. Es tracta d'ajuts per a la comercialització de llet
en el sector turístic i que creim que bàsicament podria millorar
i obrir nous mercats a un producte propi de les nostres illes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Algunes de les actuacions proposades
ens recorden qüestions com aquell famós pacte intersectorial on
el turisme, germà gran, com deia el Sr. Orfila, ajudava
l'agricultura, germà petit. Tots sabem els resultats d'aquestes
iniciatives en el moment en què es varen intentar; aquestes
intervencions són molt difícils de dur endavant. Coneix la
postura que nosaltres mantenim en relació a aquestes
experiències una vegada intentades en el seu moment i, en
conseqüència, rebutjarem aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Només vull assenyalar que al
marge del fet que diferents experiències no funcionassin, sí
que aquest estiu s'ha tornat a plantejar la necessitat d'iniciar
o retornar a aquesta idea i establir aquest tipus d'acord sobre
activitats molt concretes. Aquesta podria ser un exemple i,
per tant, perquè una vegada no funcionàs o no acabàs d'anar
endavant aquest pacte intersectorial, creim que és una
qüestió que no s'ha de deixar de banda i, sobretot, animar els
diferents sectors econòmics perquè vertaderament siguin
possibles aquests acords entre sectors i, sobretot, que
tenguin el suport de l'Administració i, en aquest cas, ens
agradaria que el Govern fos sensible a aquest tipus de
sol•licituds dels sectors econòmics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputada. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President, no variarem la nostra postura tot i ser
conscients que tothom té dret a les seves utopies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de les esmenes 6567 i
6573. 

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.

Esmena 6953 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ajuntarem la 6953 i la 6954.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Una fa referència al suport d'associacions del foment de la
sanitat animal i l'altra a associacions de defensa vegetal. Estam
convençuts, per part del nostre grup, que a la societat civil,
sensibilitzada per determinats temes, és una de les fórmules
més àgils i eficaces per adreçar polítiques de cara als objectius,
precisament, que pretenen aquestes mateixes associacions. En
aquest sentit creim que és aquest suport el que s'hauria de donar
i per això no donam un afegitó a allò que ja té previst el
Govern, sinó tan sols una afectació d'aquestes partides perquè
arribin a aquestes associacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com bé ha dit el Sr. Alorda són
qüestions que estan previstes en els pressuposts d'aquesta
conselleria i no càpiga cap dubte que aniran destinades a la
finalitat prevista. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Procedirem a la votació conjunta de les
esmenes 6953 i 6954. 

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.

Passam al debat de l'esmena 6955 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, les ensenyances franciscanes
del germà gran i el germà petit i tots els germans del Sr.
Orfila han calat profundament en aquest grup parlamentari,
i considera que és important mantenir aquest pacte
intersectorial entre el turisme, que és el gran productor de
riquesa de les Illes Balears, i l'agricultura que,
malauradament, no acaba de trobar el seu lloc prou digne i
prou suficient dins les Illes Balears quan hi ha una demanda
tant i tant important només dels visitants que arriben. Creim
que és molt important insistir en aquest pacte intersectorial
i, per tant, nosaltres feim una proposta de 30 milions
d'afectació a aquest objectiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup té clar que amb
aquests qüestions s'han de fer els esforços necessaris, però
també manifestam una postura molt escèptica en relació a
aquestes possibilitats i recordam les befes fetes sobre
aquesta qüestió quan el Govern va voler dur a terme
aquestes activitats. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sí, en torn de rèplica té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Que el Govern faci malament les
campanyes no significa que la idea sigui dolenta; la idea és
magnífica i creim que s'hi ha d'insistir. El fet que no es
trobin la primera vegada les solucions adequades a les
propostes més correctes, no significa que s'hagi de desistir.
Nosaltres creim que realment aquest és un dels objectius
estratègics més importants per a l'agricultura i per al futur
agrari i rural en general de les Illes Balears i, per tant,
animam el Govern a tornar-ho a intentar amb més bona sort
que en anteriors ocasions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres som conscients i no
defallim en aquests intents. No obstant això, també, hem de
saber que posar-se l'economia de mercat per montera és una
qüestió extremadament difícil.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6955. 

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. 

Passam al debat de l'esmena 6956 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ajuntarem la defensa de la 6956 i la
6957. La idea de totes elles és que, com que som conscients que
no ens podem posar el sistema de mercat per montera sinó que
hi hem de participar, la idea és jugar al màrqueting i jugar a
promocionar i comercialitzar els productes, que trobin una
col•locació. Estam convençuts que si hi ha un producte en el
mercat d'un gust tan absolutament estrany i que es vengui arreu
del món i amb un èxit importantíssim, creim que nosaltres
tenim coses molt més importants que oferir i, per tant, és
incomprensible que en consumeixin arreu del món.

Creim que una adequada comercialització dels productes
agroalimentaris tant a nivell de cooperatives a les mateixes Illes
Balears, com un funcionament important del consells
reguladors de denominacions d'origen de cara a una promoció
molt més exterior i de gran calat a nivell internacional, creim
que podríem, amb alguna sorpresa, arribar amb un producte que
fos d'implantació general. Creim que tots coneixem més o
menys, hi ha especialistes que en saben més que els altres, com
funciona el sistema de mercat, i per tant hem de jugar amb les
seves armes per col•locar els nostres productes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Dins aquest marc de l'economia de
mercat el Sr. Alorda crec que té coneixement que són
actuacions que s'estan fent, que són esforços que s'estan fent,
tant pel que respecta a cooperatives, com pel que respecta a
consells reguladors de denominacions d'origen i de
denominacions específiques; tenen partides des del nostre punt
de vista aquestes actuacions suficientment dotades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació conjunta de les esmenes 6956 i
6957.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6958, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Defensarem la 6958 i la 6570. No
és que tenguin molt a veure els sistemes de reguiu que
impliquin un menor consum d'aigua i l'estructura sanitària
a granges d'animals per tant d'evitar contaminació; però per
anar alleugerint els debats. Creim que és important tenir
actuacions en els dos sentits. Per una banda no hi ha dubte
que el consum d'aigua dels sistemes de reguiu, i per tant de
l'agricultura, són importantíssims, són el percentatge més
elevat de consum d'aigua que existeix a les Illes Balears,
són unes illes caracteritzades per ser un recurs escàs, i per
tant hauríem de mirar prou prim. Això no ha de poder
suposar limitar l'activitat agrària, ni molt menys, s'ha de
potenciar i promoure, i per tant com a mínim hem d'intentar
que sia el mínim consum, o que el consum d'aigua sia òptim
a aquestes explotacions.

Per altra banda, l'estructura sanitària i les granges
d'animals tenen una importància a efectes de contaminació,
que poden produir problemes dins la pròpia explotació, i
creim que totes les actuacions de caràcter sanitari en aquest
sentit han de ser benvingudes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La modernització dels equips de
consum d'aigua tenen dotació suficient en aquests
pressuposts, i per altra veim que les esmenes són
perfectament intercanviables, perquè el Sr. Alorda acaba de
defensar l'esmena 6570, del Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, així és; i a més l'esmena 6570 és d'un
subprograma diferent de les que veníem... Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment es pot donar per
defensada, i evidentment comptam i sabem del suport i de la
preocupació del PSM també en aquest sentit, sobretot pel que
fa referència a evitar tot tipus de contaminació de sòls a partir
d'aquesta activitat. Per tant, es dona per defensada i es pot
passar a votació aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President, encara que canviï el locutor, la donam per
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

De totes maneres, les votarem separadament. Passam a la
votació de l'esmena 6958, 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:

Queda rebutjada l'esmena.

I ara passarem a la votació de l'esmena 6570, esmena que
pertany al subprograma 712102, foment de l'agricultura
ecològica, esmena del Grup Parlamentari Socialista.

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.

Al subprograma 712201, millora de la productivitat i
explotació dels recursos marins, s'hi mantenen les esmenes
següents: esmena 6575, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La potenciació dels esculls
artificials a les Illes Balears és un programa del Govern de
la Comunitat Autònoma que ja va ser presentat en públic
l'any 91. De llavors ençà, la veritat és que s'ha avançat
poquíssim, i més que res, que també a l'hora que
s'instal•len,el seguiment respecte de la funcionalitat
d'aquests esculls a molts d'indrets no es realitza de cap de
les maneres. Per tant, creim necessari després d'haver passat
7 anys, que dins l'any 98 es donin garanties que aquesta
potenciació dels esculls artificials sigui una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació l'esmena 6575.

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.

Passam al debat de l'esmena 6959, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si no hi ha inconvenient, tractant-
se del mateix grup parlamentari i del mateix subprograma,
defensaríem conjuntament la 6959 i la 6960.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La primera d'elles tracta de la creació de la primera reserva
marina de les Illes Balears. Es tractaria de la primera, encara
que ja s'ha comentat en ocasions que el Govern té intencions o
no té intencions. Nosaltres demanam aquesta afectació, i per
tant quedaria reflectit damunt els pressupostos que efectivament
existeix aquest objectiu, perquè ja ho intentàrem a través de la
Conselleria de Medi Ambient, i no hi va haver sort en aquell
moment. Tampoc no hi ha hagut sort quan ho hem presentat
com a proposició no de llei en aquest parlament; i ara confiam
que per part d'agricultura sí que hi hagi aquest compromís de
crear aquesta primera reserva marina de les Illes Balears, com
a mínim la primera. Si ens sorprèn el Govern creant-ne més
d'una, doncs estarem molt satisfets.

I per l'altre punt, són ajuts per a la creació de petites
indústries de transformació de peix capturat a les Illes Balears,
que creim que són unes indústries que tenen un futur, i que
tenen un possible mercat, i que les hauríem de donar suport.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Pel que respecta a la 6960, ajut per
creació de petites indústries de transformació de peix capturat
a les Illes Balears, les ajudes a les empreses del sector de la
pesca estan regulades i estan dotades suficientment des del
nostre punt de vista dins els pressuposts. Pel que respecta a la
6959, creació de la primera reserva marina de les Illes Balears,
actualment ja existeixen els estudis per a la creació d'aquesta
primera reserva marina, i en conseqüència, el nostre grup
donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Demanam votació per separat, com és lògic, de les dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6959.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SOLER I CLADERA:

No, no, no. La 6959 votam primer.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l'esmena 6959.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Deman que es repeteixi la votació, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Votació de l'esmena 6959.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Votació de l'esmena 6960.

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 aquesta esmena.

Al subprograma 7221, regulació i normativa industrial,
s'hi manté l'esmena 6937, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha dubte que cada vegada
més, per qüestions burocràtiques, resulta un via crucis
intentar obrir un negoci, quan per part de les
administracions precisament hauria de ser tot de facilitats
per creació de riquesa, i per tant per creació de negocis a
dins les Illes Balears. Pensam que tots els avantatges, com
a mínim de caràcter burocràtic, que es donin a les empreses
seran poques, i en aquest sentit una finestreta única podria
ajudar a donar totes les vessants, tant d'activitats
classificades, com de normativa industrial, normativa
urbanística, i tot allò que cal saber a l'hora de muntar i crear
una empresa industrial a les Illes Balears. És important que
no es faci fer un pelegrinatge a aquest possible, sinó que
l'administració, entesa en latu sensu sia capaç de resoldre-li
els problemes. Per tant, demanam que es creï aquesta
finestreta única industrial a cadascuna de les Illes. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votació l'esmena 6937.

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.

Passam al subprograma 7241, de promoció industrial i
tecnològica, que s'hi mantenen les esmenes següents: esmena
6810, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'ajuntaríem amb la defensa de
l'esmena 6806.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament es tracta de dues esmenes que tenen per objectiu
ajudar l'empresariat a apropar tot el que són els ajuts, les
facilitats, com per impulsar noves empreses. Per tant, la
primera esmena fa referència a la transferència als consells
insulars dels recursos necessaris per crear vivers d'empreses a
cada illa. Creim que és important que es faci des de cada illa
perquè són els indrets on és més fàcil aquest accés als petits
empresaris poder accedir-hi, i per tant poder beneficiar-se
d'aquests tipus d'iniciatives que funcionen a diferents indrets de
les comunitats autònomes, i també aquí a Mallorca.

La segona esmena fa referència a la creació d'una oficina de
finestreta única a cada illa, també en col•laboració amb els
consells insulars. Són moltes les dispersions d'ajuts de totes les
administracions, i fins i tot aquesta era una iniciativa que el
Partit Popular duia dins el seu programa electoral, però que no
s'està executant. Creim que les dues esmenes, les dues
iniciatives, que es puguin implantar des dels àmbits insulars,
ajudarien a aquests petits empresaris a avançar en la
dinamització econòmica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de les
esmenes 6810 i 6806.

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.

Passam al debat de l'esmena 6809. Sra. Barceló, té vostè
la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Fa referència a afectar..., és a dir,
els recursos econòmics que hi ha en aquesta partida, creim
que és important que es donin a empreses que tenguin com
a criteri a hora de repartir aquestes subvencions, la
priorització de creació de llocs de treball, o la contractació
indefinida. És a dir, es tracta que totes les ajudes que vagin
lligades a les empreses es plantegin baix el criteri i
l'objectiu de crear llocs de treball i estabilitzar els llocs de
treball temporal. Creim que açò són polítiques actives de
creació d'ocupació, d'estabilitat d'ocupació, i que el Govern
de la Comunitat Autònoma s'hi ha de comprometre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Entre els objectius de la
Conselleria, el que són les línies de subvenció, figura la
priorització pel que respecta a la creació de llocs de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6809.
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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.

Passam al debat de l'esmena 6938, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. El Sr. Gomila té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de foment de creació
de petites empreses, indústries dedicades al reciclatge, perquè
creim que cada vegada té més importància la reutilització de les
coses, i amb l'estalvi d'energia i de recursos que açò suposa; per
açò una addició de 40 milions de pessetes, per tal de fomentar
aquestes indústries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Són actuacions amb les quals estam
d'acord, i que estan previstes a la Conselleria de Medi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6938.

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.

Al programa 7142, promoció i regulació d'artesania, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmena 6939, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr.
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Ajuntaríem aquesta i la 6940, que
és la següent. Són dues esmenes per fomentar l'artesania a
les Illes Balears; una per ajudar els ajuntaments a fomentar
els seus mercats de venda a l'aire lliure que puguin tenir a
cada municipi mercats d'artesans; i l'altra per incrementar el
foment de l'artesania a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Soler, té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com coneix el diputat, el Govern
està fent esforços amb el foment de l'artesania; hi ha plans
per fomentar aquests tipus d'activitats, i en conseqüència
creim que estan dotats suficientment aquests aspectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votarem conjuntament les esmenes
6939 i 6940.

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.

Al subprograma 761101, reforma i modernització de les
estructures i promoció del comerç, s'hi mantenen les
esmenes següents: esmena 6807, del Grup Parlamentari
Socialista. La Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Ajuntaríem la defensa amb
aquesta esmena, de la 6811 i la 6808.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La primera fa referència a la necessitat d'incrementar el
personal d'inspecció de comerç a cada illa, per tal de garantir
l'aplicació de la normativa sobre comerç. La 6811 és una línia
d'ajuts respecte del condicionament de mercats municipals; i
pel que fa referència a l'esmena 6808, és també una política
compromesa amb la creació de llocs de treball, en la
contractació indefinida, i obliga en cas de la seva aprovació,
que totes les subvencions que es plantegin des d'aquesta
conselleria a aquest subprograma vagin lligades a la
contractació estable i també a la nova creació de llocs de
treball. Per tant, aquestes són tres esmenes que ajudaríem,
creim, a aquest objectiu bàsic que hauria de tenir el Govern de
la Comunitat Autònoma de creació de llocs de treball, i fer-los
més estables. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja hem manifestat el criteri de la
Conselleria pel que respecta a la priorització de la creació de
llocs de feina dins les línies de subvencions; i pel que respecta
al condicionament de mercats municipals, creim que la partida
està suficientment dotada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6807, 6811
i 6808.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 772102 s'hi manté l'esmena número 6566,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'afectació, de
16'5 milions de pessetes, com a dotació al Consell
Regulador d'Agricultura Ecològica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de l'esmena
6566.

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.

I hem acabat la secció 20. Passam a la secció 31, serveis
comuns, despeses diverses. Aquesta secció té presentada
una esmena a la totalitat, la número 6700, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Com la resta d'esmenes a la
totalitat, es defensa en comissió amb els seus propis termes,
i es procedirà al debat polític al Plenari del Parlament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit també
nosaltres manifestarem al Plenari per què creim que no hem
de donar suport a aquesta esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passam a votació l'esmena 6700.

Vots a favor?

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 l'esmena.

A la secció 32, ens territorials, al programa 9121,
transferències a consells insulars, es mantenen les esmenes
següents: esmena 6802, que va ser modificada pel portaveu, en
el sentit d'intercanviar les dades que són a la columna alta, en
comptes de la columna baixa. Té la paraula per a la seva
defensa la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament es tracta, i l'important en
aquest cas és el seu contingut, és el fet de la creació d'un fons
de compensació intermunicipal, que hauria de ser gestionat a
través dels consells insulars. Són fons de cooperació de les
administracions, que els governs de les comunitats autònomes
estan creant, i que aquí seria important, creim que fonamental,
que d'alguna manera regularitzéssim, i ja dins aquest exercici
de 1998 prenguessin cos i tinguessin una dotació econòmica
suficient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació l'esmena 6802.

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 6438, del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'ampliació de les
dotacions econòmiques per les competències transferides als
tres consells insulars; i aquest augment, que serien 154
milions més, provendria de la supressió del personal
eventual de gabinet de les diferents seccions del Govern
balear. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. Per dir que també votarem en
contra d'aquesta esmena, en la mesura que ja saben les
senyores i els senyors diputats que el cost de les
transferències de les competències atribuïdes als consells
insulars, ve fixat en cada cas en la llei corresponent, i que el
sistema de fixació del finançament definitiu també està
determinat per una norma legal. En qualsevol cas, també dir
que esperam que Esquerra Unida, així com aquí proposa
donar de baixa consignacions pressupostàries per càrrecs de
personal eventual, faci el mateix al Consell Insular de
Mallorca, i actuï amb coherència amb el que fa aquí al
Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Thomàs, torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només per recordar-li al Sr.
Diputat del Grup Parlamentari Popular que Esquerra Unida
no està en el Govern del Consell Insular, que tenir un
personal eventual com a grup parlamentari no és igual que
el personal eventual de gabinet a les diferents seccions, que
(...) exclusivament al conseller, i que evidentment el fet que
no s'accepti l'esmena és habitual dins les normes d'aquesta
discussió dels pressupostos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6438.
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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 6702, del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La defensaré conjuntament amb la
6703, i es tracta de major dotació de les transferències respecte
de personal de la competència d'ordenació turística, i per tant
places per inspectors turístics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que una vegada més es fa una
proposta fora de lloc, perquè no és aquí, amb una esmena als
pressupostos, com s'ha de determinar una major dotació de
personal. La dotació de personal per les competències
d'ordenació turística transferides als consells va venir
determinada mitjançant llei, i en qualsevol cas també vull
recordar o manifestar la nostra opinió, que la dotació que es va
fixar per aquesta competència, tant de personal com la dotació
econòmica per als altres capítols, creim que és suficient per dur
endavant, per exercir la competència amb suficients garanties.
Per tant, creim innecessari afegir nous inspectors, tot i que
sempre aniria bé tenir-ne més; però tampoc no és correcte que
es faci a través d'una esmena així als pressupostos. Per tant,
votarem en contra per improcedent d'aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votació conjunta de les esmenes 6702
i 6703.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam al debat de l'esmena 6935, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Realment aquesta esmena té un
caràcter diguem-ne subsidiari d'altres que té presentades
aquest mateix grup parlamentari, a la secció d'educació, on
demanam que les escoletes d'educació infantil que té en
aquest moment el Govern balear en titularitat, Verge de la
Salut, Francesc de Borja Moll i Magdalena Humbert, passin
a ser gestionades des de la Conselleria d'Educació. Que a
partir d'aquí a més a més hi hagués una empenta forta a
creació d'escoles d'educació infantil per part del Govern,
atès que és el competent en matèria educativa. Atès que
aquest plantejament no és el que té el Govern balear i el
Partit Popular, sinó que les manté en seu de serveis socials
i no d'educació, com en tot cas per a nosaltres hauria de ser
la seu adequada. I en aquest sentit, des d'aquesta previsió
l'hem d'alguna manera mesclat amb un centre que és
indiscutiblement d'aquest caràcter, com és el centre de
menjador de transeünts; i demanam que siguin transferides
als consells insulars, si és que tenen aquest caràcter social.
I en qualsevol cas, ja avançam que probablement a on
acabarien després d'aquesta transferència seria als
ajuntaments, perquè estam convençuts que si tenen un
caràcter educatiu més que no social, han de ser els
ajuntaments o la Conselleria d'Educació els que les gestioni.
Atès que no el Govern, continuu insistint, les vol mantenir
a la Conselleria de Presidència, en qualsevol que
subsidiàriament demanam que siguin transferides als
consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Gràcies, Sr. President, per dir que votarem en contra
d'aquesta esmena, que proposa transferir als consells
insulars aquests centres, però sense perjudici que en el cas
que s'acordi durant el proper exercici la transferència
d'atribució d'aquests centres als consells mitjançant el
procediment regulat, després s'arbitrin els mecanismes
pressupostaris, que és el que proposa en definitiva aquí, uns
canvis de partida perquè es consignin a un capítol de
transferència als consells, però açò, sense tenir una llei
aprovada ni en tràmit al Parlament, no té raó de ser.

Com ja dic, en qualsevol cas, amb la tramitació que hi ha
fixada per la normativa, després es dotarien les partides
pressupostàries corresponents, però, en aquest cas i en
aquest moment, creim que no aportaria res aprovar aquesta
esmena. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Realment, la presentació de l'esmena,
efectivament, com diu el portaveu del Partit Popular, allò que
pretén bàsicament és fer el debat de denunciar aquests ovnis
socials instal•lats dins la Conselleria de Presidència, quan no
semblen gaire adequats en aquesta seu; si són instal•lacions de
caràcter social, centres de caràcter social, haurien d'haver
arribat amb la transferència als consells insulars, i, per tant, ara
s'hauria d'ampliar, llavors ja es farà la modificació
pressupostària, però, en tot cas, crèiem que, el debat polític,
l'havíem de plantejar ara, i si se'n fa una visió educativa, en tot
cas, el propi Govern hauria de canviar la seu i dur-ho a
Conselleria d'Educació i fer tot un programa d'educació infantil
en aquesta seu.

Per tant, el que nosaltres sí que agrairíem, i, en tot cas,
mantenim l'esmena només en aquest sentit, com a recordatori
que aquests centres s'han de transferir o, com a mínim s'han de
resituar, i voldríem que, dins el debat dels pressupostos o quan
sigui, dins aquest curs parlamentari de l'any 1998, s'hi resolgui
la situació d'aquests quatre centres, perquè situació especial és
la del centre menjador de transeünts, que s'hauria de resoldre
com més aviat millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de l'esmena 6935.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6970, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Podem fer la defensa conjunta de
la 6970, 6984 i 6987?

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President.

Perquè totes tres pretenen desemmascarar o denunciar el
fet que el Govern s'estigui tornant a apropiar competències
ja cedides als consells insulars, i, de fet, ho fa en base a un
títol competencial, que és el és poderós de tots, el més
atraient, però que no figura en l'Estatut, que és tenir
disponibilitat econòmica. Quin té capacitat de despesa, té
títol competencial. Això ens sembla una deslleialtat
institucional que creim que s'ha de solucionar i que s'ha de
resoldre aviat.

Per una banda, tenim a la 6970 les partides de la
Conselleria de Foment destinades a matèria de patrimoni
cultural, un cas claríssim com són les façanes, fins i tot hi ha
consells insulars que mantenen la seva pròpia convocatòria
de pla de façanes, mentre que el Govern en té un altre
instal•lat dins el Pla Mirall que distorsiona indiscutiblement
la gestió d'aquest objectiu.

Per altra banda, hi ha la rehabilitació de patrimoni
cultural. És evident que qui té els tècnics, qui té una
comissió especialitzada de patrimoni, és qui pot conèixer
quins són els expedients que més mereixen una actuació de
subvenció de rehabilitació patrimonial, i no distintes línies,
totes elles magres i totes elles mal dotades, que és el que
està succeint a hores d'ara.

Quant a la 6984, es refereix als destinats a urbanisme,
tant a redacció de plans territorials, redacció de planificació,
estam convençuts que han de ser els responsables de cada
illa qui així la facin, sense perjudici, mentre no es modifiqui
la llei o mentre sigui necessari que l'aprovació la faci el
Govern.



1604 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 11 / 11 de desembre del 1997

I sobretot una que ja és habitual, que és la subvenció als
planejaments municipals. És absolutament indefensable que la
subvenció als planejaments municipals la faci el Govern balear,
quan la competència d'ajuda, clàssica, als ajuntaments en
qualsevol mena de cooperació és de les diputacions, és dels
consells insulars, per definició, i l'ajuda en matèria urbanística,
l'especialista urbanística, és de les distintes comissions insulars
d'urbanisme. Per tant, per cap dels títols lògics és normal que
quedi en seu del Govern subvencionar els ajuntaments per
modificar-ne els planejaments, més quan els consells insulars
tenen comanada una tasca fonamental, que en aquest moment
no poden dur a terme per manca de mitjans, com és subrogar-se
en la modificació de planejaments per adaptar-se al POOT.
Creim que això no té ni cap ni peus. Algun dels mateixos
consells insulars ha creat línies específiques per a ajuda a
modificació de planejament municipal, i aquesta situació
s'hauria de redreçar des d'ara en aquests pressupostos.

Per la part del 6987, referida al Pla Mirall, creim que més
enllà de discutir quines eren les prioritats, si d'embelliment o
d'infraestructures, de la necessitat de les Illes Balears, des del
nostre grup consideram que són els ajuntaments qui han de
decidir quines obres s'han de fer, i no les distintes
administracions supramunicipals, però, sigui com sigui, i
maldament (...) amb ingressos finalistes, és evident que qui té
comanada la tasca de cooperació són els consells insulars i, per
tant, el que és lògic és que el govern faci les seves polítiques
amb vista als municipis a través, mitjançant, els consells
insulars. Creim que som els interlocutors lògics del Govern i,
per tant, demanam aquesta transferència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Són esmenes també ja clàssiques en
els pressupostos, i nosaltres, en aquest sentit, no hem baratat la
nostra postura. Ja hem dit en altes exercicis, en altres debats
pressupostaris, que en el cas, per exemple, de les competències
en patrimoni, són unes competències que no han estat
atribuïdes, aquestes en concret, als consells insulars, les que
s'ha reservat la Comunitat Autònoma en matèria de patrimoni
arquitectònic, i per açò hi ha la dotació corresponent en la
normativa reguladora de les subvencions i de tot el procediment
per a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic. En la
transferència de competències als consells, no hi tenen res a
veure, les competències que exerceixen els consells amb les
que es va reservar el Govern, en aquest cas, en patrimoni
arquitectònic.

Quant a la referida a urbanisme, també saben tots els
diputats que la planificació general i la coordinació i la
regulació en matèria d'urbanisme que es va reservar la
Comunitat Autònoma quan va transferir la competència, també
fa necessari que hi hagi unes dotacions pressupostàries per
exercir aquestes funcions que té reservades la Comunitat
Autònoma. Açò també ho hem dit en altres debats
pressupostaris, per tant, continuarem mantenint la nostra
postura contrària que, en aquest cas, aquesta dotació sigui
transferida als consells, perquè no té el suport jurídic i legal
corresponent.

Quant a l'esmena que fa referència al Pla Mirall, ja s'ha
dit i s'ha discutit en esmenes d'altres seccions que és un
projecte global concebut pel Govern, i el Govern, amb la
seva capacitat inversora, el duu a terme i l'executa, en
col•laboració amb els ajuntaments. Per tant, mantenim
nosaltres la proposta del Govern, i tal com es duu a terme.

En conseqüència, votarem en contra d'aquestes tres
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Quan una defensa esdevé
impossible, s'han de dir coses bastant al•lucinants per poder-
la fer, perquè dir que cedir, transferir, la competència de
patrimoni però que, evidentment, la rehabilitació del
patrimoni arquitectònic no té res a veure amb la
transferència de patrimoni, és clar, algú veurà que això és
evident, ara, ens costa fer plantejaments tan alambicats, a
tots els qui no ha llegit le obres completes de Bertrand
Russell, ara, hi ha qualque element en què ens hem perdut.

Quan es transfereix patrimoni, i qui ha decidir quin és el
patrimoni que s'ha de protegir, si han de ser BIC o no, quan
es transfereix que hi hagi la comissió especialitzada de quin
és el patrimoni principal de cada illa, com són les
comissions insulars de patrimoni, creim que és lògic que
sigui en aquestes comissions i en aquesta competència allà
on es decideixi si s'arregla una teulada d'una església o si es
rehabilita un edifici civil del segle XVI. Creim que és aquí,
molt més que a una conselleria de carreteres, com és la
Conselleria de Foment, on els enginyers de carreteres,
aproximadament, són els qui han de mirar si és més
important una església de repoblament o un edifici
modernista. Creim que no és aquí. El que passa és que, les
despeses en inversió, vol reservar-se-les el Govern per
continuar plantejant la seva, i desvirtuant un poc el terme,
"política". Creim que no té ni cap ni peus.

Un element com són les façanes, és tan clar que està
transferit, que els propis consells insulars fan el seu propi
plantejament de façanes. És més, allò que hi havia dins
façanes a la Conselleria de Cultura va ser transferit, i es van
haver de pagar en el primer any de la transferència els
doblers que s'havien contret per part del Govern. Ara resulta
que el Govern, així ho entenc, no va transferir aquesta
competència, i torna a crear un pla de façanes dins el Pla
Mirall, dins la Conselleria de Foment.

Continuar mantenint que aquesta transferència no es va
fer, la veritat, ho trob bastant incomprensible.
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Sobre la dels planejaments, en podem discutir, i sempre és
interessant veure les distintes postures entre partits insularistes
i partits, diguem-ne, centralistes, jo diria que han practicat, més
aviat, la balearització que el balearisme, però que, en qualsevol
cas, pretenen que des de Palma es decideixin totes les coses, i
és normal que mantenguin que hi  ha d'haver uns plans
territorials que aprovi el Govern balear, tant si és el pla
d'Eivissa, com el pla de Menorca, com fins i tot trossejar l'illa
de Mallorca. Nosaltres no ho compartim, ho trobam repugnant,
pel que és el caràcter, jo diria gairebé, confederal que haurien
de tenir les Illes Balears, però, vaja, és un tema discutible, i en
això coincidim amb el portaveu del Partit Popular, és una
qüestió de política.

Ara, els planejaments municipals, no; es ajudes als
planejaments municipals, de cap manera. No té ni cap n peus
que el Govern subvencioni els planejaments municipals. Qui ha
de subvencionar,  per a cooperació, els planejaments municipals
són els consells insulars. Qui té la competència en urbanisme
per aprovar planejaments municipals són els consells insulars.
Qui tenen l'obligació d'adaptació al POOT, si no ho fan els
ajuntaments, són els consells insulars. Per tant, no s'entén com
tenint tants títols, i tan atractius, els consells insulars, es
mantengui en el Govern, que té molt poca infraestructura de
caràcter d'ordenació urbanística, de Direcció General
d'Urbanisme, que en té poca, i n'hauria de tenir menys, perquè
està transferida, no entenem perquè es mantenen 48 milions de
pessetes per a subvenció als ajuntaments perquè facin els seus
planejaments. És senzillament encabotar-s'hi.

Ara, quant a la resta, com que tampoc, evidentment, en
comissió no és qüestió d'allargar-s'hi, però ho he fet, i malgrat
no sigui l'hàbit dins aquesta sala, perquè ens pareix
inversemblant que encara es mantenguin que determinades
partides, com a mínim les més clares, no siguin transferides des
de l'any 1998 als consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6970, 6984
i 6987.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 34, Deute públic, no s'hi presenten esmenes.

A la secció 36, Serveis comuns, despeses de personal,
tampoc no s'hi han presentat esmenes.

A la secció 71, Entitat autònoma Institut d'Estudis
Baleàrics, no s'hi han presentat esmenes.

A la secció 74, Entitat autònoma Servei Balear de la
Salut, no s'hi han presentat esmenes.

A la secció 75, Entitat autònoma Institut Balear d'Afers
Socials, hi ha presentada l'esmena a la totalitat número
6699, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena serà defensada
en el plenari. Per tant, aquí, amb els seus propis termes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Idò, en el plenari, també el
Grup Popular hi argumentarem quins són els punts que
consideram importants de l'Institut d'Afers Socials pels
quals el pressupost és adient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passarem a la votació de l'esmena 6699.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 3131, Centres assistencials, s'hi manté
l'esmena 7029, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És evident que dins un nombre tan
important d'esmenes sempre es combinen les d'ample abast amb
les de caràcter més possibilista. Nosaltres, sense perjudici de
donar suport a l'esmena a la totalitat i considerar que l'Institut
d'Afers Socials s'hauria de transferir íntegrament als consells
insulars, i, per tant, desaparèixer com tal, també hem fet
aquesta esmena d'afectació de 30 milions de pessetes per
augmentar la partida d'ajuda domiciliària a la mancomunitat del
Pla, perquè ho consideram absolutament imprescindible, i que,
com a mínim, pensàvem que tenia més possibilitats de triomfar
aquesta esmena d'afectació que no la general, d'eliminació
directament de l'institut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena, i voldria manifestar que,
respecte de les despeses de l'any 97,la Mancomunitat de Pla, a
hores d'ara, segons ens consta, només ha justificat crec que un
seixanta i busques per cent de la despesa d'enguany, i que,
segons les peticions de la mateixa Mancomunitat per a
enguany, hi haurà una disminució general dels ingressos
respecte de l'any 97, en ordre, aqueixa disminució, d'un 38 i
busques per cent; així mateix, els ingressos procedents del
Consell Insular s'ha previst que davallin, i també davallen les
aportacions de la mateixa Mancomunitat del Pla.

Hem de dir, en aquest cas, que l'aportació de l'IBAS al
programa SAD de la Mancomunitat del Pla és per damunt de
l'aportació mitjana de la resta de convenis que té establerts
actualment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Votació de l'esmena 7029.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 3134, Gestió de serveis socials per a la
tercera edat, no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 3141, Promoció i ajuts socials, no s'hi han
presentat esmenes.

Al programa 3142, Gestió de pensions no contributives
de la Seguretat Social, no s'hi han presentat esmenes.

Esmenes als pressupostos dels ens de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

A la secció 81, Institut Balear de Promoció del Turisme,
s'hi ha presentat l'esmena a la totalitat número 6578, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
termes, i ens reservam el debat argumental per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També ens reservam els
arguments per rebatre aquesta esmena en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació de l'esmena 6578.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.
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Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 7513, Promoció del turisme, s'hi han presentat
les esmenes següents: Esmena número 6639, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Amb la seva vènia, defensaré totes
les esmenes a aquest subprograma, les quals es fonamenten en
la idea que el pressupost de l'Ibatur és un autèntic xec en blanc
que sostreu del debat polític una part molt important de la
política econòmica, en concret, de la nostra comunitat
autònoma; una transferència de l'Ibatur per un import molt
important de milions de pessetes que no està desgranat
impedeix fer una anàlisi i una discussió sobre la política de
promoció turística que durà a terme aquest institut.

El conjunt de les nostres esmenes pretén encetar aquest
debat i parlar de quines són les prioritats que s'han de marcar en
matèria de promoció turística, i així, nosaltres defensam que,
mitjançant, fonamentalment, esmenes d'afectació, es facin, es
prioritzin, determinats aspectes polítics com són:

El pla de neteja de les platges, una campanya específica de
promoció de Menorca cap al turisme alemany i dels països de
l'Est, una campanya específica per potenciar el turisme cultural
i de patrimoni històric i artístic de la nostra comunitat, una
campanya extraordinària, específica, a Anglaterra dirigida a la
captació del turisme familiar, un augment de la partida
d'educacionals, un reforçament de les campanyes de promoció
de les Illes Balears als Països Baixos i Benelux, una campanya
especial de Menorca als països escandinaus, una altra d'Eivissa
i Formentera als països escandinaus, una campanya específica
als mercats europeus tradicionals per donar a conèixer, i
familiaritzar-hi els possibles turistes, Balears com a destinació
d'hivern, una campanya específica de les illes menors als països
de l'Est, una campanya específica a clubs i centres d'esport que,
per les peculiaritats climatològiques, no poden ser practicats en
els països del nord d'Europa, una campanya específica per a
centres de busseig, tant espanyols com europeus, per donar-los
a conèixer la pràctica d'aquest esport durant tot l'any, amb vista
a la desestacionalitat.

En definitiva, assenyalar una sèrie de prioritats que, en
aquest moment, dins el pressupost de l'Institut Balear de
Turisme no s'hi assenyalen. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També farem un (...) en relació
amb aquest conjunt d'esmenes.

Començarem per dir que nosaltres també compartim la
inquietud i els objectius que d'alguna manera s'apunten en
tota aquesta sèrie d'esmenes, però que, com totes les
senyores i senyors diputats saben, el pressupost d'Ibatur és
un pressupost que es confecciona fins i tot amb la
participació de tot el Consell d'Ibatur, en el qual hi ha
representants de les diferents institucions, fins i tot de
diferents opcions polítiques, i creim que tant el que puguin
ser campanyes extraordinàries d'una o altra illa, sempre que
es justifiquin que s'han dut a terme, també crec que les
campanyes extraordinàries que es pugin fer a determinats
països, com els països escandinaus o països de l'Est, també
fins ara s'ha estat fent, i també permeten els pressupostos
continuar amb aquesta activitat.

Entenem que sí, que segurament les partides, quan
parlam de partides pressupostàries  en el pressupost d'Ibatur,
segurament són unes partides molt obertes, perquè, per
exemple, quan es parla de desestacionalització, es parla
d'una quantitat global, quan es parla d'educacionals, també,
quan es parla de promoció en general, amb fullets de tour
operators també, però que llavors, com he dit abans, el propi
Consell d'Ibatur, d'acord amb les prioritats i amb les
necessitats de cada un dels sectors o de cada una de les illes,
en prioritza, i és una manera el més flexible possible que es
puguin escometre accions que, d'una altra manera,
quedarien encotillades, i un dels objectius d'aquesta empresa
de promoció és precisament aquest. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votació les esmenes següents: 6639, 6640,
6831, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840 i
6841, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, per no veure-la clara,
demanam votació separada de la 6840.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.
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Totes, excepte la 6840.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Ara procedirem a la votació de l'esmena 6840.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

2 a favor, 9 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A la secció 82, Centre Balears Europa, no s'hi han presentat
esmenes.

A la secció 83, Institut Balear de l'Aigua, s'hi ha presentat
l'esmena a la totalitat número 6698, del Grup Parlamentari
Socialista. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La donam per defensada amb els seus termes, i ens reservam
els arguments per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

La donam per contestada amb els seus termes, i
reservam els arguments per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6698.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 4411, Proveïment d'aigües, s'hi mantenen
les esmenes següents: Esmena 6394, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Defensaríem conjuntament la
6394 i la 6395, ja que totes dues van en el mateix sentit. La
primera és destinar 50 milions de pessetes a una campanya
per a estalvi de l'aigua i l'altra són altres 50 milions de
pessetes per incrementar la implantació de comptadors
d'aigua individuals, els quals, per tant, contribueixin
igualment a l'estalvi d'aigua. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA.

Gràcies, Sr. President. El nostre grup té dubtes pel que
fa a l'eficàcia d'aquestes campanyes. En conseqüència,
votarem que no a aquesta esmena.

I pel que fa a la 6395, estam davant una competència
clara dels ajuntaments.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació conjunta de les esmenes 6394 i 6395.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6634, del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència a la
creació dels petits consorcis que té l'Ibagua amb ajuntaments.
Creim que les obres o el volum d'inversió, que són 600 milions
els que aporta en deute, en aval de deute, Ibagua per a la
constitució d'aquests consorcis, aquesta quantitat, no és
justificativa de crear tant engranatge administratiu per tal de
tirar endavant aquestes petites inversions.

Creim que és molt més net, molt més clar, que, d'una
manera directa, l'Ibagua tregui aquests 600 milions de pessetes
i aporti de manera íntegra la seva part al que és la col•laboració
en petites 'obres de proveïment d'aigua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup considera un
instrument efectiu aquests consorcis per a aforament d'aigües,
i, per altra part, hem de dir que no entenem una baixa de 600
milions de pessetes a una secció pressupostària, l'import de la
qual suposa 206 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6634.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

 5 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6393, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 100 milions de
pessetes per a la restauració de les xarxes distribuïdores
d'aigüa potable i, per tant, transferides als consells insulars.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El Govern hi ve aportant 300
milions de pessetes anuals, al Pla d'obres i serveis dels
consells insulars, i, en conseqüència creim que aquesta
necessitat pot ser atesa per la via aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6393.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la secció 84, Institut Balear de Sanejament, s'hi ha
presentat l'esmena a la totalitat número 6697, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Com a la resta d'esmenea a la
totalitat, l'argumentació de la inutilitat de l'Ibasan, a més d'estar
prou justificada amb el decurs dels anys i del temps, es tornarà
a exposar i a debatre en el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de l'esmena 6697.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 412, Sanejament d'aigües, s'hi ha presentat
l'esmena següent: Esmena 6396, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'afectació. Es
tractaria de destinar 50 milions de pessetes per al foment de la
reutilització de l'aigua depurada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per al 98 hi ha previstes
actuacions en matèria de depuració terciària i també per al
foment de la reutilització d'aquestes aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6396.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la secció 85, Institut Balear de Conservació de la
Naturalesa, s'hi mantenen les esmenes següents: Al
programa 4436, Parcs naturals, àrees recreatives, i finques
públiques, esmena 6635, del Grup Parlamentari Socialista.
Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. De totes les esmenes del Grup
Socialista, si vol, podem fer el debat conjunt i la votació al
final.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

A la primera esmena, la 6635, hi ha un error de redacció,
bàsicament són reserves marines, i a partir d'aquí,
l'afectació, i que es prengui aquesta creació de reserves
marines com un objectiu prioritari d'Ibanat.
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Després, dues qüestions que fan referència a parcs. La
primera, 40 milions per al Parc nacional de Cabrera. Hem
d'assenayalar que la política contradictòria del Partit Popular
respecte dels parcs nacionals obliga les comunitats autònomes
a participar no només en la gestió o en la direcció dels parcs
nacionals, sinó també en la seva aportació econòmica. De fet,
ja l'any passat, el govern del Sr. Aznar va rebaixar el nivell
d'inversió respecte de Cabrera, i a partir de la'ny 98, segurament
ja el Govern rebaixarà o continuarà rebaixant els pressupostos
de Cabrera, tenint en compte el compromís del Govern de la
Comunitat Autònoma d'avalar el seu finançament. Per tal cosa
i per garantir-ne el funcionament, establim 40 milions de
pessetes.

129 milions de pessetes d'inversió a S'Albufera des Grau.
Aquest és un compromís establert a través dels mitjans de
comunicació per cada conseller que ve a Menorca, i a partir
d'aquí, la realitat és que aquests 129 milions que s'havien de
realitzar durant el bienni 1997-1998, dins 1997 i en resposta
parlamentària d'aquests darrers dies el Govern confirma que
encara no ha invertit un duro, per tant, reclamam que els 129
milions que s'havien compromès a invertir dins un bienni, es
faci tot dins 1998 per garantir la paraula del Govern.

Un altre tema és la vigilància aèria per al control dels
incendis forestals a Menorca, el Govern paga la vigilància aèria
a Menorca i a Eivissa, i a Menorca la pagam des de l'encomana
de gestió d'agricultura. Aquesta és un fet totalment injust que
no té cap tipus d'explicació més que la passivitat del mateix
consell insular que accepta pagar a través d'uns recursos que
han de tenir uns objectius diferents i que el Govern pagui el que
li correspon. Aquestes són les esmenes a aquesta secció i, per
tant, podríem passar a la votació d'una manera conjunta, si així
els altres grups ho accepten. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Perquè respecte dels recursos marins
i reserves marines ja hem manifestat postura i hem acceptat una
esmena, per la qual cosa no hi entrarem. En relació al parc de
Cabrera entenem que és a l'Estat espanyol a qui correspon dur
a terme les inversions necessàries per a aquesta qüestió. Pel que
fa a s'Albufera des Grau dir-li que per al 98 hi ha un compromís
de 57 milions de pessetes per a inversions a s'Albufera des Grau
a fi d'atendre les necessitats derivades del pla d'ús i gestió,
quantitat que consideram suficient per a l'exercici del 98, i pel
que fa a la vigilància aèria, recordar-li que finalment qui acaba
pagant la vigilància aèria a Menorca és el Govern de la
Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment a la primera esmena
que ha estat acceptada, del mateix contingut i d'un altre grup
ens sembla molt bé. El parc nacional de Cabrera, hem
d'assenyalar que el Govern de la Comunitat Autònoma va
ser informat de les modificacions de la Llei de parcs
nacionals i va acceptar que l'ecogestió implicaria aportació
econòmica, accepten açò i després no hi posen els recursos
econòmics, i les inversions en aquest parc nacional estan
baixant. Aquest és un fet, que vostès troben que ja està bé
així?, de vostès ja es veu la política ambiental que
segueixen, rebaixen les aportacions que des d'un parc
nacional s'estava duent una gestió. Per tant, creim que el
Govern s'hauria de comprometre bàsicament amb les lleis
que el seu mateix grup política aprova a Madrid. Els 129
milions de s'Albufera des Grau, és cert que en vindran 57,
però aquests 57 ja havien d'haver vingut l'any 97, aquesta és
la realitat. El compromís era 129 milions en dos anys, i l'any
97 no hem vist ni un duro, les rebaixes de sempre, si troben
que 57 és prou en dos anys, ho diguin, però diguin-ho des
del principi, no ho diguin quan ja ha passat un any.

Per tant, el que denunciam aquí, si no s'aprova aquesta
esmena, és que vertaderament el Govern fa dos o tres
discursos, depèn del moment i les visites oficials que fan, fa
molt bon vendre inversions però les inversions s'han de
complir, i incompleixen les promeses que executen.

I respecte de la vigilància aèria, clar que és el Govern
qui ho paga, però no tenim per què pagar-ho des de
l'encomana de gestió. Són 20 milions que ens toquen a l'illa
d'Eivissa i a l'illa de Menorca, 20 milions per a encomana de
gestió que té unes finalitats ben determinades, quan el
Govern paga d'una manera a part el que és la vigilància
aèria de les altres illes, manco Menorca, per tant, creim que
és totalment injust i així ho assenyalam, no tenim per què
detreure aquest pagament del que són els recursos de
l'encomana de gestió, i, per tant, reclamam una rectificació
al Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Recordar, en primer lloc, que
debatem els pressuposts del 98 i que determinades
qüestions, jo crec que el normal és presentar-les o, en fi, o
reafirmar-les en el moment de discutir liquidacions o de
debatre liquidacions de pressuposts, sobretot pel que fa a
incompliments. Respecte de s'Albufera des Grau crec que li
he manifestat clarament quina és la inversió que té prevista
el Govern de la Comunitat Autònoma per a l'any 98, i creim
que la qüestió és claríssima, perquè pel que respecta al parc
de Cabrera, hem de tenir en compte, supòs que en té
coneixement la Sra. Diputada, que els convenis que afecten
la modificació de la Llei 4/89, no estan subscrits i, en fi, no
ho he calculat, però si anàssim a globalitzar les esmenes i
veure el conjunt d'esmenes que demanen inversions o
actuacions de la Comunitat Autònoma fora del seu àmbit
competencial, crec que ens mouríem en aquest moment de
l'ordre del 20 al 30% dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma en totes les actuacions que estan prenent en
determinats aspectes.
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I pel que fa a la vigilància aèria per al control de l'illa de
Menorca, per al control d'incendis a l'illa de Menorca, el nostre
grup pensa que si es fa a través de reforçar aquesta encomana
de gestió que hi ha amb el Consell Insular de Mallorca, creim
que és una qüestió que convé a ambdues parts, convé a les dues
administracions, així ho tenen acordat, i creim que és positiu
que es mantengui aquesta fórmula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6635, 6636,
6637 i 6638, totes del Grup Parlamentari Socialista.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 86, Institut Balear de la Vivenda, a la totalitat
s'hi manté l'esmena 6701, del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Creim que ja està totalment
demostrat que l'Ibavi no compleix els objectius de construcció
d'habitatges que cada any s'estableix, i entre aquestes i altres
argumentacions, ja que és una esmena a la totalitat, es
defensarà al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Al plenari donarem compte del nivell
de compliment dels objectius durant l'any 97.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6701.

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.

Al programa 4311, habitatge i arquitectura, s'hi
mantenen les esmenes següents, esmena 6392 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és d'afectació de
300 milions de pessetes per a adquisició de sòl que serviria
per a la construcció d'habitatges socials, per tant, amb
aquesta esmena es contribuiria al compliment dels objectius
d'aquest institut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha quanties previstes bastant
superiors a aquesta afectació que proposa el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6392.

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 i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6590 del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensarem la resta d'esmenes de
l'Ibavi, que afecten els pressuposts de l'Ibavi, ja que són totes
del mateix grup polític, i bastant lligades en si.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament, aquestes esmenes són d'afectació, i són unes
afectacions molt especials, es tracta d'afectacions que
garantirien el compliment del Govern de la Comunitat
Autònoma dins els objectius que s'ha compromès per al 1998,
en torn al compliment del Pla de l'habitatge, per tant, són
afectacions que són raonades a partir d'aquest compromís que
la Comunitat Autònoma anualment estableix i revisa amb el
Govern de l'Estat, i tant pel que són la rehabilitació d'habitatges
socials, el que són habitatges de protecció oficial en règim
especial, habitatges de protecció oficial en règim general, i sòl
públic, són actuacions a què el Govern es compromet, que la
resta d'anys no ha complert i que, per tant, hem fet aquestes
afectacions per tal que el Govern es reafirmi en la necessitat
que es compleixin aquests objectius en cadascun dels capítols
que van lligats a la gent que més necessita d'habitatge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha partida prevista per a la
rehabilitació d'habitatges socials ocupats per lloguer, creim que
des del nostre punt de vista la quantia és suficient, proposen,
per altra part, una afectació de 755 milions de pessetes per a
habitatges de protecció oficial en règim especial, dir-li que en
aquest sentit hi ha prevists 3.912 milions de pessetes, xifra
bastant superior a la que proposa.

Pel que fa als 1.037 milions de pessetes per a habitatges de
protecció oficial en règim general, hem de dir que aquesta
esmena no l'acabam d'entendre, des del nostre punt de vista és
incomprensible, la promoció d'habitatges de protecció oficial en
règim general s'efectua a la nostra comunitat per promotors
privats, atès que va a un sector de població mitjà, i l'Ibavi en
aquest sentit, té una actuació subsidiària.

I pel que fa al sòl públic, contestar el mateix que s'ha
contestat a una altra esmena del Grup Parlamentari Esquerra
Unida, creim que aquestes actuacions o aquestes
quantificacions estan sobrepassades pel pressupost de
l'Ibavi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes, ...
perdoni, Sra. Barceló, té la paraula per replicar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment sabem que les
previsions de l'Ibavi són més elevades en alguns capítols
respecte d'habitatges de protecció oficial, però el problema
és que no les compleixen mai, per tant ja ens va bé només
que compleixin les afectacions que nosaltres els demanam.
Evidentment és una qüestió totalment política, però bé, com
que la realitat s'imposa i veim que no arriben a segons quins
capítols ni al compliment del 50%, nosaltres, la nostra
moderació respecte de les esmenes, evidentment és gran,
però ens bastaria que complissin els objectius que vostès
s'estableixin, que n'hi ha més?, ens sembla molt bé, però
vaja, repetim, l'any que ve segurament ens tornarem a trobar
i ens tornaran a dir que hi ha molts més milions, i ens
agradaria que vertaderament puguem reclamar l'any que ve
molt més recursos econòmics perquè enguany no han estat
suficients. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No farà falta esperar l'any que ve, ens trobarem la
propera setmana i ja parlarem i quantificarem els objectius
assolits per l'Ibavi durant l'any 97.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació conjunta de les esmenes 6590. 6591. 6592 i
6593, totes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, no s'hi han
presentat esmenes.

A la secció 88, Institut Balear de Desenvolupament
Industrial, no s'hi han presentat esmenes.

A la sessió 89, Gestió Sanitària de Mallorca, a la totalitat
s'hi han presentat les esmenes següents: esmena 6776, del Grup
Parlamentari Socialista, i esmena 7021 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per defensar l'esmena 6776, té la paraula el
Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus termes
i ens reservam el debat argumental per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 7021, té la
paraula el Sr. Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Igualment, també reservam els
arguments per al debat en plenari d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el Grup Popular
votarà en contra d'aquestes dues esmenes, i els arguments per
aquesta votació els reservam per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6776 i 7021.

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.

Al programa 4121 s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena 6365 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té
vostè la paraula, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena per a la creació de
la cobertura d'un equip de salut mental per a la zona
d'Escola Graduada i Tramuntana de Mallorca, segons el
conveni entre Insalud i Conselleria de Sanitat, i que amb la
sectorialització de Gesma s'ha perdut aquest equip i
senzillament els malalts han d'anar a una consulta
individualitzada amb el psiquiatre al Psiquiàtric. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dir que dins la secció 89,
concretament la de Gesma, hi ha una partida pressupostària
que, d'acord amb els pressuposts que va confeccionar el
consell d'administració, té un total de 150 milions de
pessetes i que, com a objectiu prioritari tenen inversions a
Joan March, General i Psiquiàtric. D'altra manera, pensam
que també es podrien veure incrementades aquestes
quantitats, amb els convenis que es puguin firmar amb
l'Insalud, però, de qualsevol manera, també, Gesma entén
que totes les inversions que es duguin hauran de ser dins
l'àmbit d'actuació i de la titularitat de Gesma, mai no podran
ser activitats que surtin de la seva competència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació de l'esmena 6365.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6364 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra.
Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 8 milions de
pessetes que hem calculat 1 milió per a cadascun dels 8 pisos
assistencials per a malalts psiquiàtrics i que estarien inclosos
dins aquests doblers que ha esmentat el Sr. Palau, 150 milions
per a reforma del Psiquiàtric, que per part del nostre grup
parlamentari pensam que han de sortir els malalts no crònics i
han d'anar a pisos assistencials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Actualment el complex hospitalari
manté al seu programa ja una partida pressupostària per a 4
pisos tutelats per al desenvolupament del programa
rehabilitació i reinserció. En aquests moments també s'està
duent a terme per part de tots els estaments implicats una
anàlisi i un inventari de la situació en què es troba aquesta
activitat, i en qualsevol moment després d'aquest estudi seria
quan es prendrien les mesures necessàries per cobrir les
necessitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació de l'esmena 6364.

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 6366 del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També és una esmena de
substitució, destinar 30 milions de pessetes per a la creació
d'una unitat de centre de dia per a malalts psiquiàtrics a Inca
i una altra a Manacor, i precisament, atès que el conseller de
Sanitat s'ha compromès a presentar un pla de salut mental
en aquest parlament dins els primers sis mesos de l'any 978,
pensam que ja s'0ha de preveure la possibilitat d'aquesta
creació dels centres de dia, i, per tant, ja hi ha d'haver la
partida pressupostària corresponent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Passam a la votació de l'esmena 6366.

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 7019 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Defensaríem la 7019 i la 7020.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Són dues esmenes molt similars a la que ha presentat
anteriorment el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, fan
referència a habitatges tutelats per a malalts mentals a les
comarques de Mallorca i per illes, i una altra d'habilitar
centres de dia, també per a malalts mentals, a Inca, a
Menorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com ha dit molt bé el portaveu del
PSM, aquestes esmenes o esmenes molt aparegudes s'havien
presentat per Esquerra Unida de les Illes Balears, i el grup
parlamentari remet a l'explicació de vot negatiu que havia donat
anteriorment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Votació conjunta de les esmenes 7019 i 7020.

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.

Esmenes als pressuposts de les societats anònimes públiques
de la Comunitat Autònoma.

A la societat anònima pública Fires i Congressos de Balears,
SA, no s'hi han presentat esmenes.

A la societat anònima pública Parc Bit, de Desenvolupament
SA, no s'hi han presentat esmenes.

A la societat anònima pública Institut de Biologia Animal
SA, Ibabsa, hi ha presentada una esmena a la totalitat, l'esmena
6576 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Queda aquesta esmena defensa en els
seus propis termes que demanen la supressió de l'empresa per
inútil, i ens reservam el debat argumental pel plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Votació de l'esmena 6576.

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.

A la societat anònima pública Serveis de Millora Agrària
SA, Semilla, hi ha presentada l'esmena a la totalitat 6558 del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup també
consideram inútil i innecessària l'existència d'aquesta
empresa pública, per tant, l'esmenam a la seva totalitat i ens
reservam els arguments per al debat de plenari. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6558.

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.

I hem acabat en aquest moment el debat de les esmenes
presentades. 

Jo els demanaria si podem guardar deu minuts de calma
per procedir a la votació de secció per secció.
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Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del projecte de llei de pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 1998, així
com dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i de
les societats anònimes públiques, amb les modificacions que en
resulten de l'aprovació d'esmenes durant la tramitació d'aquest
projecte de llei.

Secció 02 Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

14 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de la secció 2.

Secció 3. Sindicatura de Comptes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

6?

(Remor de veus)

Queda aprovada la secció 03.

Secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 04.

Secció 11, Presidència del Govern balear.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 11.

Secció 12, Conselleria de Turisme.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 12.

Secció 13, Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 13.

Secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 14.

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 15.

Secció 16, Conselleria de la Funció Pública i Interior.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 16.

Secció 17, Conselleria de Foment.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 17.

Secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 18.

Secció 19, Conselleria de Treball i Formació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 19.

Secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 20.

Secció 31, Serveis comuns, despeses diverses.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 31.

Secció 32, ens territorials.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 32.

Secció 34, deute públic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 34.

Secció 36, serveis comuns, despeses de personal.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 36.

Secció 71, entitat autònoma Institut d'Estudis Baleàrics.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 71.

Secció 74, entitat autònoma Servei Balear de la Salut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 74.
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Secció 75, Institut Balear d'Afers Socials.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 75.

Institut Balear de Promoció del Turisme, Ibatur, ens de dret
públic. Departament 81.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Ibatur.

Ens de dret públic Centre Balears Europa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost del Centre Balears Europa.

Ens de dret públic Institut Balear de l'Aigua, Ibagua.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost d'Ibagua.

Ens de dret públic Institut Balear de Sanejament, Ibasan.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Ibasan.

Institut Balear de Conservació de la Naturalesa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de la
Conservació de la Naturalesa.

Institut Balear de la Vivenda, Ibavi.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost d'Ibavi.

Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, SFM.

Institut Balear de Desenvolupament Industrial.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial.

Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Gesma.

Fires i Congressos de Balears, SA, Ficobalsa. Societat
anònima pública.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Ficobalsa.

Parc Bit, Desenvolupament SA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost el Parc Bit,
Desenvolupament SA.

Institut de Biologia Animal de Balears, SA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda aprovat el pressupost de l'Institut de Biologia Animal
de Balears, SA.

Serveis de Millora Agrària, SA, Semilla.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el pressupost de Semilla.

I hem acabat la votació per seccions.

Havent acabat el debat i les votacions de l'articulat i de totes
les seccions i empreses públiques, queda dictaminat el projecte
de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1998, en conseqüència, es procedirà a la
seva remissió al  Molt Honorable Senyor President del
Parlament per tal que sigui inclòs a l'ordre del dia de la sessió
plenària on s'hagi de debatre.

Es recorda als grups parlamentaris que d'acord amb
l'establert a l'article 120 del Reglament de la Cambra, dins les
48 hores següents a la data d'acabament d'aquest dictamen,
mitjançant escrit adreçat al Molt Honorable Senyor President
del Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen, volguessin defensar-se al Ple de la
Cambra.

Senyores i senyors diputats, els don les gràcies a tots per la
col•laboració durant aquests dies que hem estat debatent els
pressuposts a la comissió.

Moltes gràcies, repetesc, i s'aixeca la sessió.
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